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G eachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u wederom informeren over de COVID-19-ontwikke-
lingen in onze provincie. Met het begin van de vaccinatie en met het ingaan van
de avondklok zijn wij een nieuwe fase van de pandemie ingegaan. Wij zijn bijna
een jaar verder sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland. Het is nog steeds

onwerkelijk dat ons normale leven zo ver achter ons lijkt te liggen. Wij blijven de
moed erin houden en u doet dat ook. Juist in deze tijd moeten wij het licht aan

het einde van de tunnel blijven onderstrepen. ln deze brief praten wij u graag
weer bij over de ontwikkelingen binnen een aantal beleidsthema's.

Thuiswerken
Medewerkers van de provincie Drenthe werken nog steeds zoveel mogelijk thuis.
Wij waarderen de enorme inzet die aan de orde is. En wij begrijpen dat deze om-
standigheden vragen om maatwerk en wij accepteren de gevolgen hiervan. De

effectiviteit van medewerkers in de thuissituatie verschilt. Sommige medewerkers
produceren meer kwaliteit en kwantiteit omdat zijzich beter kunnen concen-
treren. Voor velen geldt echter dat de productiviteit achteruitgaat, bijvoorbeeld
omdat er meerdere mensen onder een dak moeten werken of er een combinatie
moet worden gemaakt met thuisonderwijs aan kinderen. Aan de teammanagers
is gevraagd hier aandacht voor te hebben en met begrip afspraken te maken met
medewerkers. Ook aan uw Staten vragen wij begrip voor mogelijk latere aanle-
vering van stukken. Wij zullen altijd goede afstemming proberen te houden hier-
over met de griffie.
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Veiligheidsregio Drenthe
Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-I9 (TWM)

zijn de bevoegdheden in de aanpak van de crisis meer op lokaal niveau belegd.
Ondanks dat hebben de Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning
de wens uitgesproken om de aanpak van de COVID-crisis en de uitvoering van de

landelijke maatregelen zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent
dat het regionaal beleidsteam, het overleg tussen de Drentse burgemeesters en

de commissaris van de Koning nog steeds eenmaal in de twee weken bijeenkomt.
Op 20 januari 2021 heeft het laatste RBT-overleg plaatsgevonden en hierin is

onder andere gesproken over:
- ontwikkeling en trends van de besmettingen in Drenthe;
- de gezamenlijke handhavingstrategie van de COVID-maatregelen met daarin

in het bijzonder de handhaving van de avondklok;
- het omgaan met grote evenementen in de komende periode.

Naast het verleggen van de bevoegdheden is in de TWM tevens bepaald dat de
voorzitter van de veiligheidsregio binnen een maand na inwerkingtreding
rapport uitbrengt aan de gemeenteraden over de aanpak van de crisis in de pe-

riode van 13 maart 2020 tot en met 30 november 202O. Dit rapport 'Drenthe in

coronatijd' treft u ter informatie bij deze Statenbrief aan. Het rapport bevat een

weergave van de ontwikkeling van het virus en de impact hiervan op de samen-

leving per maand en hoe de crisisorganisatie daarmee is omgegaan.

Cultuur
Wij zijn met de gemeenten in goed overleg over de manier waarop zij de com-
pensatie van het Rijk inzetten voor coronasteun die zij aan de cultuursector
hebben gegeven. Onze rol is daarbij vooral ondersteunend en gericht op de
vraag waar wij eventueel meerwaarde kunnen bieden of elkaar verder kunnen
versterken.
Wij verwachten dat de motie 'Frisse start na corona' zal bijdragen aan het op
gang brengen van sociaal-culturele activiteiten in de gemeenten.

Vanuit de ambtelijke organisatie is er nauw contact met het culturele veld. Dat
maakt dat wij snel kunnen schakelen als het nodig is.

Drentse Natuur
Een positieve ontwikkeling in deze tijd is dat steeds meer mensen er, per fiets of
wandelend, op uit trekken in de Drentse natuur. Zo geeft Stichting het Drentse
Landschap aan dat het aantal downloads van wandelroutes via de website 'eindje
om in Drenthe' in 2020 is verdrievoudigd ten opzichte van 2019. Van belang is

wel dat men hierbij oog houdt voor de drukte die er kan ontstaan en de regels

die in de natuurgebieden gelden.

SpoÉ(evenementen)
Wij zijn onder de indruk van de veerkracht die de sport heeft getoond sinds de

start van de coronapandemie. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat zelfs de

flexibiliteit, lenigheid en het doorzettingsvermogen van de sportsector
grenzen kent. Nu duidelijk is dat ook het sportjaar 2021anders zal verlopen en er

in Drenthe tot 1 juni 202'l geen grote evenementen worden gehouden, staan wij
in nauw contact met onze vaste partners om hen bij te staan in deze uitdagende
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periode. Dit geldt voor FC Emmen en voor organisatoren van kleinere en grotere
sportevenementen zoals het NK Wielrennen en de TT. Hierbij houden wij er re-

kening mee dat het gebruikelijke organisatiemodel vanwege restricties met be-

trekking tot de aanwezigheid van publiek ook na 1 juni 2021 niet haalbaar is. Wij
laten ons informeren over de consequenties daarvan.

Uitwerking Economische Koers
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de Economische Koers

Drenthe 2020-2023 in een aantal deelagenda's en uitvoeringsprogramma's. De

COVID-situatie bemoeilijkt met name het proces om die uitwerking samen met
onze externe partners vorm te geven. Niettemin hopen wij in dit eerste kwartaal
de agenda's voor Gezondheidseconomie en lmpact ondernemen aan uw Staten

aan te kunnen bieden. Onze inzet ten aanzien van digitale economie zal deel uit-
maken van de bredere Digitaliseringsagenda. ln het tweede kwartaal worden
naar verwachting de Groene economische agenda en het Uitvoeringsprogramma
Arbeidsmarkt & Onderwijs opgeleverd. Uiteraard loopt onze reguliere inzet op
deze beleidsvelden ondertussen ook door.

Toekomstbestendige bedrijventerrei nen
De corona-crisis heeft een belangrijke impact op bedrijventerreinen: de bedrijvig-
heid op deze terreinen, met name in zwaar getroffen sectoren, staat onder druk
en de leegstand neemt toe. Dit heeft nadrukkelijk gevolgen voor de uitstraling
en aantrekkelijkheid van deze terreinen, maar ook van het vestigingsklimaat in

het algemeen. Daarnaast ligt juist op bedrijventerreinen een grote opgave op het
gebied van vergroening, verduurzaming, circulaire economie en digitalisering.
Hoe kunnen wij bedrijventerreinen robuuster en toekomstbestendiger maken,
zodat zij weerbaarder zijn tegen dergelijke (onverwachte) dreigingen en flexibel
in kunnen spelen op trends en ontwikkelingen? Vanuit dit perspectief is in

Drenthe onderzoek verricht naar de toekomstbestendigheid van alle bedrijven-
terreinen en acties die nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige be-

drijventerreinen. Dit wordt opgepakt in samenwerking met gemeenten, branche-

organisaties, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties.

IPO Herstelplan Regionale Economie
Op 9 september 2020 is het IPO Herstelplan aangeboden aan de staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw M. Keijzer. De oproep die gedaan

is bij het Herstelplan, heeft geleid tot een Bestuurlijk overleg op 26 november
2020, waarbij de volgende partijen waren vertegenwoordigd: IPO/provincies,

VNG/gemeenten, MKB-NL/Topsectoren en het Ministerie van EZK. Gezamenlijk is

draagvlak vastgesteld voor het Herstelplan en de opdracht om te komen tot een

Dynam ische U itvoeri ngsagenda.
Deze Uitvoeringsagenda Herstel Regionale Economie heeft als doel de huidige
crisis te bestrijden door beleid en instrumenten van Rijk, provincies, gemeenten
en sociale partners goed op elkaar te laten aansluiten en door gezamenlijk te in-

vesteren in duurzaam verdienvermogen en het aanpakken van grote maatschap-
pelijke uitdagingen in de regio's. De Uitvoeringsagenda bevat de volgende on-

derdelen: Ontwikkelkracht en lnnovatie, Brede MKB, Human Capital Agenda en

lntegrale Gebiedsontwikkeling. Met input van de ROM's zijn thema's en pro-
jecten geïnventariseerd met een bovenregionaal karakter. ln zogenoemde
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samenwerkingstafels zullen de volgende thema's nader worden uitgediept: Wa-
terstof, Med-tech, Food-Switch en Smart-Farming.
Binnen Noord-Nederland wordt deelname aan de tafels afgestemd, ten einde de
projectontwikkeling, -financiering en -uitvoering in Drenthe te versterken.
Praktisch worden er nu voorbereidingen getroffen vanuit IPO en de provincies.

De effectuering zal na de'parlementsverkiezingen van '17 maart 2021 (en het re-
geerakkoord) tezamen met de ministeries worden opgepakt.

Steunmaatregelen voor staÉende ondernemers
Op 21 januari 2021 is bekend gemaakt dat recent gestarte ondernemers in aan-

merking komen voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Ook gaan het
percentage van de tegemoetkoming van de vaste lasten in het algemeen om-
hoog en wordt er een garantiefonds voor evenementen ingesteld.

Vrijetijdseconomie: de groepensector
De groepensector (groepsaccommodaties en aanbieders van groepsactiviteiten)
hebben het heel moeilijk. Dit heeft vooral te maken met de financiële situatie en

het gebrek aan perspectief. Naar aanleiding van gesprekken met de groepen-

sector zijn2O bedrijfsbezoeken beschikbaar gesteld in de periode van

15 december 202O-15 februari 2021 . Tijdens een bedrijfsbezoek worden bedrijven
op maat geïnformeerd over bestaande mogelijkheden en regelingen, zoals de

kennisvouchers en de inzet van het Recreatie Expert Team. Daarnaast wordt
concreet gekeken naar welke stappen genomen kunnen worden gericht op korte
en langere termijn. lnmiddels is er actief telefonisch contact geweest met de be-

drijven en is er één bedrijfsbezoek afgelegd. Ook worden twee plenaire kennis-
sessies georganiseerd. De kennissessies zullen inspringen op de onderwerpen die
meerdere ondernemers hebben aangedragen tijdens de bedrijfsbezoeken. Mar-
keting Drenthe werkt met de groepsbedrijven aan de ontwikkeling van een

meerjaren marketi ngprog ram ma.

Corona-impact op centrumgebieden
Centrumgebieden die voorheen op een grote populariteit onder consumenten
konden rekenen, worden hard geraakt. Dit blijkt uit een onderzoek dat
l&O Research* deed in opdracht van de provincies Gelderland, Overijssel en

Drenthe. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de impact en de

economische gevolgen van de coronacrisis op het functioneren van winkelge-
bieden in Oost-Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op een peiling die tussen

28 oktober 2020 tot 9 november 2020 is uitgevoerd onder ruim 4.000 inwoners
uit Oost-Nederland.

Grootste opgave voor grote winkelgebieden
Een deel van de winkelgebieden stond er voor de crisis redelijk goed voor
waarmee zij naar verwachting weerbaarder zijn dan winkelgebieden die voor de

crisis al matig functioneerden. Bij deze laatste groep winkelgebieden liggen dan
ook de grootste opgaves. Zeker als er ook andere minder gunstige vooruitzichten
voor de komende jaren zijn, bijvoorbeeld als gevolg van bevolkingskrimp, een

laag gemiddeld besteedbaar inkomen of vanwege de aanwezigheid van veel

conjunctuurgevoelige branches zoals horeca, cultuur en ontspanning. Op basis

van een corona-risico-analyse van Drenthe laat l&O zien dat Emmen en Assen op
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dit moment de meeste impact van de coronacrisis ondervinden. Kleinere winkel-
gebieden zoals Paterswolde, die meer gericht zijn op dagelijkse boodschappen,
treft corona juist minder. Wij zien dat dankzij overheidssteun de leegstand voor-
alsnog beperkt toeneemt. Toch gaan uiteindelijk alle centrumgebieden in meer
of mindere mate de gevolgen van de crisis ondervinden.

Wij zijn van mening dat op grond van vorenstaande geconcludeerd mag worden
dat de subsidieregelingen Regiostedenfonds en Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit Plus voortvloeiend uit de lnvesteringsagenda PLUS een positieve bij-
drage gaan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van sterke binnensteden.

Digitale wi nkelstraten
De komst van corona heeft de urgentie voor digitalisering versneld. Hierdoor zijn
er in Drenthe verschillende initiatieven ontstaan om de lokale ondernemers
(beter) te ontsluiten via een digitaal platform. Wij hebben dit ondersteund door
een bijdrage aan Drentse gemeenten te verlenen. lnmiddels is een aantal
platforms gerealiseerd en is er ervaring opgedaan in het opzetten en verder uit-
bouwen van deze digitale winkelstraten. Op dinsdag 9 februari 2021 organiseren
wij in samenwerking met lk Ben Drents Ondernemer en Platform De Nieuwe
Winkelstraat een webinar voor ondernemers en ondernemersverenigingen om
kennis en ervaringen over dit onderwerp uit te wisselen.

* De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op:
www. kso20 1 9. n l/vita I iteit-corona-i m pacU

Openbaar Vervoer
Het OV-Bureau constateert dat het aantal reizigers momenteel ongeveer 25% is

van het aantal reizigers dat in januari vorig jaar in de bus stapte.
Met uitzondering van enkele specifieke scholieren- en studentenlijnen, rijden de

bussen per 3 janua ri 2021 wel volgens de voorgenomen dienstregeling. Verdere
afschaling is wel overwogen, maar dat zou een te grote verslechtering van het
netwerk en de kwaliteit van het OV betekenen voor de mensen die nu nog wel
moeten reizen omdat zij bijvoorbeeld een cruciaal beroep hebben. Maar ook
eindexamenleerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen hebben er
groot belang bij dat zij gebruik kunnen blijven maken van het OV.

Landelijk is afgesproken dat de invoering van de avondklok ook niet zal leiden
tot een afschaling van het OV.

De verwachting is dat het herstel van reizigersaantallen vanaf de tweede helft
2021 geleidelijk zal plaatsvinden, en in het meest gunstige scenario pas in 2025

het niveau van voor corona bereikt wordt.
Het gewenste voorzieningenniveau en de gewenste opschaalsnelheid zal de ko-
mende jaren zonder twijfel hoger liggen dan financieel-economisch passend bij
de vraag en inkomsten. Om daarop in te spelen, komen wij dit voorjaar samen

met de vervoerders met een door het ministerie gevraagd transitieprogramma
OV 2021-2025. Dat zal gericht zijn op het verhogen van de opbrengsten en ver-
lagen van de kosten door optimalisatie van het OV-product en besparing op de
productiekosten.
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Mobiliteit
Wij gaan in kaart brengen wat de mogelijke (vertragings)effecten zijn voor
beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Wij hebben vorig jaar nauwelijks
effecten gezien op lopende opdrachten en aanbestedingen. Maar door de aan-
houdende crisis hebben aannemers wel hun werkprocessen moeten aanpassen,

wat mogelijk doorwerkt in de kosten en de planning van nieuwe aanbeste-
dingen.

Participatie
ln de vorige coronabrief gaven wij al aan dat verschillende participatieve pro-

cessen, hoewel zij vaak wel doorgang vinden, vertraging hebben opgelopen of
kunnen gaan oplopen.
Aangezien de mogelijkheden om mensen fysiek te ontmoeten nog steeds

beperkt zijn en voorlopig blijven, verwachten wij op verschillende projecten
minder voortgang. Voorbeelden zijn de Expeditie Energieneutraal Wonen, het
gebiedsfonds Windenergie, gebiedsontwikkeling Matsloot, de gebiedsprocessen

rond stikstof en mogelijk ook de RES. Ook bij grote onderhoudsprojecten als ook
nieuwe infrastructurele werken heeft corona invloed op het participatieproces.

Uiteraard gaan de ontmoetingen en afspraken die digitaal mogelijk zijn, gewoon
door en zien wij ook dat digitale bijeenkomsten soms weer voor een nieuw pu-

bliek zorgen.

Finane" -rt
Door het vaststellen van de 3e Actualisatie/Slotwijziging 2020, hebben uw Staten
ingestemd met het overhevelen van het resterende saldo van € 2.340.086,-- van

de stelpost corona van 2020 naar 2021. Van de oorspronkelijke € 2.500.000,-- die
bij de Voorjaarnota 2020 was gereserveerd voor coronasteun op middellange
termijn, was in 2020€159.914,-- besteed. Wij hebben u daarover ook geïnfor-
meerd in onze brief van 24 november, kenmerk 47115.2112020002350.

ln de 1e Begrotingswijziging 2021, die in de Statenvergadering van 3 februari
2021 ïer besluitvorming voorligt, stellen wij voor om een bedrag van € 675.000,--

uit deze stelpost te gebruiken voor uitvoering van de motie 'Frisse start na co-

rona'. De actuele stand van stelpost corona komt daarmee op € 1.665.086,--.

Subsidies en lnkoop
Eén van de eerste acties die wij in 2020 hebben ondernomen om bedrijven en or-
ganisaties op een praktische manier te helpen de gevolgen van de coronacrisis op
te vangen, was het vaststellen van enkele werklijnen. Zo betalen wij onze reke-
ningen zo snel mogelijk en wij gaan coulant om met subsidieontvangers en an-

dere betrokkenen die financieel geraakt worden door de coronacrisis. Dat be-

tekent wel dat er mogelijk subsidies zijn verstrekt, waarvoor de tegenprestatie
uiteindelijk niet is geleverd. Bijvoorbeeld omdat een evenement niet door kon
gaan, maar er wel kosten waren gemaakt. Ook hebben wij boekjaarinstellingen
meer tijd gegeven om hun begroting voor 2021 aan te leveren. Wij zijn voor-
nemens om ook in 2021 de coulante werklijnen te hanteren. Op korte termijn
zullen wij kijken of en waar dit mogelijk aanscherping vraagt.
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Tot slot
ledereen is zich zeer bewust van de lange adem die wij met elkaar zullen moeten
hebben om deze ingewikkelde tijd door te komen. Maar met het starten van het
vaccineren is er licht aan het einde van de tunnel. Wij informeren u verder over
de ontwikkelingen in Drenthe zodra daar aanleiding toe is. Blijf gezond en houd
vol!

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Rapport'Drenthe in Coronatijd'
wa.coll.
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Het was de minister-president die medio maart van dit jaar indringend duidelijk maakte dat we voor de ergste crisis 

in Nederland stonden sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zeldzame GRIP-4 werd afgekondigd. Als voorzitter van de 

Veiligheidsregio Drenthe heb ik ervoor gekozen om deze crisis op z’n Drents aan te vliegen: samen met mijn Drentse 

collega’s en een toegewijde crisisorganisatie vanuit de veiligheidsregio werkten we aan het zo goed mogelijk bestrijden 

van het virus en de gevolgen ervan.

Wij hebben sindsdien allemaal ervaren welke impact het coronavirus heeft op onze samenleving. De gevolgen zijn 

onmiskenbaar. Tegelijkertijd zagen we dat heel veel inwoners hun verantwoordelijkheid namen in het naleven van de 

maatregelen. En ze toonden zich veerkrachtig en vastberaden om de crisis het hoofd te bieden. Binnen de grenzen 

van de noodverordeningen is het voor mij als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en de crisisorganisatie altijd 

uitgangspunt geweest dat een ieder daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.

In de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (Twm) is bepaald dat ik u binnen een maand na inwerkingtreding 

verslag uitbreng over de GRIP-4 situatie in Drenthe over de periode van 13 maart tot en met 30 november 2020. Het 

voorliggende document bevat een weergave van de ontwikkeling van het virus en de impact hiervan op de samenleving 

per maand, als een verslag hoe wij daar in de crisisorganisatie mee zijn omgegaan. 

 

Op 13 maart hebben we de Drentse crisisorganisatie opgeschaald omdat we geconfronteerd werden met een snel om 

zich heen grijpend virus. Het is teleurstellend om vast te stellen dat ondanks alle inspanningen van vele Nederlanders 

het virus zich nog steeds verspreidt in een veel te hoog tempo.  Veel te vaak in de afgelopen maanden moesten mensen 

afscheid nemen van hun dierbaren. Anderen werden ziek, beleefden een heftige periode in hun leven en werken nog 

steeds aan hun herstel. Ook anderszins liet corona diepe sporen na in de Drentse samenleving. Mensen verloren hun 

baan, ondernemers verkeerden en verkeren in onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf. Voor hen komt de 

nieuwe lockdown als een harde klap. Maar wij allemaal ervaren hoe lastig en soms ook verdrietig het is om minder 

sociale contacten en bewegingsvrijheid te hebben. We zijn juist in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid wilden vieren een 

deel van onze vrijheden tijdelijk kwijtgeraakt.  

 

Er is hard gewerkt door de Drentse crisisorganisatie, bestaande uit de gemeenten, de GGD, de Veiligheidsregio, 

de Vereniging Drentse gemeenten, de politie, de waterschappen, het Openbaar Ministerie en de provincie in 

een adviserende rol. Als voorzitter heb ik u daar regelmatig over geïnformeerd. Het van kracht worden van de 

noodverordeningen heb ik meestal aangegrepen om de gemeenteraden en de colleges te informeren over de 

ontwikkelingen in Drenthe. Deze raadsinformatiebrieven kunt u in de bijlage van deze verantwoording terugvinden. 

 

Rest mij nog één belangrijk onderdeel: Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inbreng en inzet voor de Drentse 

samenleving in deze uitzonderlijke tijd. En speciaal mijn 11 Drentse collega-burgemeesters en de Commissaris van de 

Koning voor hun steun en vertrouwen. Naoberschap overwint elke crisis.

Ik wens u een gezond en voorspoedig 2021!

Marco L.J. Out

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe

Voorwoord 
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Bestuurlijke afstemming crisis

Vanaf de start van de opgeschaalde crisis is er zowel 

regionaal, op de schaal van de Noordelijke veiligheidsregio’s 

als op landelijk niveau veel bestuurlijk overleg gevoerd en 

samengewerkt.

Landelijk 

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van 

de veiligheidsregio’s en voert bestuurlijk overleg om de 

effectiviteit en samenwerking in de veiligheidsregio’s te 

vergroten. Daarnaast is het Veiligheidsberaad als collectief 

gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid. 

Ten behoeve van de COVID-19 werd in het Veiligheidsberaad 

door de minister afgestemd over de aanwijzingen. 

Het Veiligheidsberaad is een afstemmingsmoment ter 

voorbereiding op de kabinetsbesluiten. Vraagstukken uit de 

regio’s konden in dat overleg worden ingebracht, zodat dit 

meegenomen kon worden in de besluiten. 

Daarnaast vindt in het Veiligheidsberaad veel afstemming 

plaats op vraagstukken uit de regio’s om te komen 

tot eenduidig overheidsbeleid. De voorzitter van de 

veiligheidsregio heeft in afgelopen periode wekelijks overleg 

gehad met het Veiligheidsberaad.

Noord-Nederland

De drie voorzitters van de veiligheidsregio’s Fryslân, 

Groningen en Drenthe hebben elkaar vanaf het begin van de 

crisis opgezocht om afstemming te vinden over de aanpak van 

de crisis in Noord-Nederland. Zij kwamen geregeld bij elkaar. 

Drenthe 

De burgemeesters van Drenthe en de commissaris van de 

koning treffen elkaar minimaal elke twee weken in het 

Regionaal Beleidsteam (RBT) waar de aanpak van de crisis in 

Drenthe wordt besproken. De voorzitter heeft, voorafgaand 

aan besluitvorming, zoveel mogelijk het RBT geconsulteerd. 

Het RBT wordt ondersteund door een Regionaal Crisis Team 

(RCT) waar de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

zitting in hebben. Dit RCT vergadert tweemaal per week.

 

Vergadercyclus 

Zeker na de zomer is een strakke routine gestart waarin 

op maandagochtend het RCT vergadert, in de loop van 

de dag het duidingsbeeld van de GGD bekend is en op 

maandagavond een vergadering van het Veiligheidsberaad 

plaatsvindt. Om de week werkt deze cyclus toe naar een RBT-

vergadering die op woensdagmiddag plaatsvindt. Deze wordt 

voorbereid en nabesproken in wederom een RCT-vergadering. 
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Operationele crisisorganisatie

Operationeel is direct half maart een crisisorganisatie 

ingericht waarin medewerkers van de VRD, gemeenten en 

diverse ketenpartners uitvoering hebben gegeven aan de 

crisis. Hierin is door alle partijen enorm veel werk verzet. 

 

Onder leiding van een operationeel leider zijn 7 stafsecties 

ingericht om uit voering te geven aan de crisisorganisatie:

• Informatiemanagement

• Bevolkingszorg 

• GHOR

• Communicatie

• Evenementen 

• Netwerken

• Bestuurlijk juridische ondersteuning 

Afstemming vindt plaats in een kleine staf rondom de 

operationeel leider en in het Regionaal Operationeel  

Team (ROT).

Gemeentelijke processen

Vanuit de gemeenten vond veel afstemming plaats in een 

overleg van de 12 algemeen commandanten bevolkingszorg. 

Zij waren aanspreekpunt voor de crisisorganisatie om in 

de eigen gemeenten acties of informatie door te zetten. 

Dit gebeurde onder regie van drie regionale algemeen 

commandanten bevolkingszorg die samen een plaats hadden 

bij de staf van de OL en het ROT  



Drenthe in coronatijd Verantwoording voorzitter veiligheidsregio Drenthe 6

Deel 0
Een nieuw virus, ver van ons bed
1 januari 2020 t/m 12 maart 2020

Het nieuwe SARS-virus COVID-19 lijkt vooral een Chinees probleem. De confrontatie met de werkelijkheid is hard als het 
COVID-19 virus zich in razend tempo over de wereld verspreidt en ook Nederland én Drenthe bereikt.
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Januari
1 januari t/m 31 januari

Wat gebeurt er rondom het virus?

In de Nederlandse media verschijnen half januari de eerste 

berichten over een nieuw virus dat in de stad Wuhan in China 

is opgedoken. Het virus veroorzaakt een longontsteking en is 

overdraagbaar van mens op mens. Vanuit Wuhan verspreidt 

het virus zich over de rest van China en ook daarbuiten. 

Om een verdere uitbraak te voorkomen zijn alle elf miljoen 

inwoners van Wuhan in thuisisolatie geplaatst. 

Half januari komen de eerste meldingen van het virus in 

andere Aziatische landen en onder andere de Verenigde 

Staten. Eind januari duiken ook in Europa de eerste gevallen 

op: een paar Franse toeristen nemen het virus mee naar 

Frankrijk na een vakantie in China. Toch wordt de kans 

dat het virus ook in Nederland opduikt klein geschat door 

het RIVM.

Wat gebeurt er in de samenleving?

De Nederlandse regering plant de evacuatie van een 

twintigtal Nederlanders die in Wuhan verblijven. Ook andere 

landen zijn druk bezig om landgenoten te evacueren. 

Het Outbreak Management Team wordt op 24 januari 

operationeel. Op basis van hun advies krijgt het virus van de 

minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins, een A-status. 

Voor infectieziekten met deze status geldt een wettelijke 

meldingsplicht door artsen.

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

Namens de Drentse gemeenten is GGD Drenthe de instantie 

die zich bezighoudt met infectieziektenbestrijding op 

regionaal niveau. De GGD wacht eind januari de landelijke 

berichtgeving af van het RIVM om haar voorbereidingen 

op af te stemmen. Naar aanleiding daarvan wordt op 24 

januari een bericht gestuurd namens de Directeur Publieke 

Gezondheid (DPG) naar de Drentse bestuurders. Er volgen 

meerdere berichten namens de DPG naar de bestuurders in 

een korte periode. 

Er vindt eind januari overleg plaats tussen de DPG, artsen 

infectieziekten en Algemeen Commandant Gezondheidszorg 

(ACGZ) hoe de Noord Nederlandse samenwerking van de GGD 

en GHOR er uit kan zien. Op 30 januari vindt afstemming 

plaats met de betrokken partijen op Noord Nederlandse 

schaal. 

De GHOR informeert de crisiscoördinatoren van de Drentse 

ziekenhuizen, de regionale ambulance voorziening (RAV) en 

medisch manager ambulancezorg (MMA) Drenthe. 
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Februari 
1 februari t/m 29 februari

Wat gebeurt er rondom het virus?

Begin februari komen 15 Nederlanders uit Wuhan naar 

Nederland. Zij zijn door de Nederlandse overheid uit die 

plaats geëvacueerd wegens kans op besmetting met het 

COVID-19 virus. Zij worden na aankomst voor veertien dagen 

in quarantaine gehouden en dienen minstens twee meter 

afstand te houden tot andere huisgenoten. 

De rijksoverheid geeft aan dat Nederland zich goed heeft 

voorbereid op een eventuele uitbraak van COVID-19 in eigen 

land. Concreet betekent dit dat het RIVM de ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten houdt, om besmettingen te 

voorkomen.

Op 27 februari wordt de eerste besmetting met het virus in 

Nederland gemeld. Het betrof een 56-jarige ondernemer 

uit Loon op Zand die kort daarvoor was afgereisd naar 

het Noord-Italiaanse Lombardije. Hij werd op 26 februari 

opgenomen in het Elizabeth-Twee Steden ziekenhuis in 

Tilburg. Een dag later testen ook zijn twee gezinsleden 

positief. 

Op 28 februari meldt een Amsterdamse vrouw zich met 

klachten, waarna het virus bij haar wordt vastgesteld. Zij was 

tot 23 februari op skivakantie in Italië geweest. Zij gaat thuis 

in quarantaine. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Jaap van Dissel, directeur centrum infectieziektenbestrijding 

van het RIVM informeert de bevolking over het virus en 

het feit dat de overheid zich richt op het voorkomen van 

verspreiding in Nederland. Mensen wordt geadviseerd 

frequent handen te wassen en op afstand te blijven als 

mensen hoesten. 

Eind februari wordt er nog volop carnaval gevierd 

in Nederland. 

Wat betekent dat voor de gemeenten  
en de veiligheidsregio?

Op 6 februari wordt een Noord Nederlands 

handelingsperspectief opgesteld voor de crisisfunctionarissen 

van de veiligheidsregio. De DPG informeert de bestuurders 

in Drenthe op meerdere momenten in de maand over de 

ontwikkelingen. Eind februari stemt de GHOR af met de 

ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV-ers) van 

de centrumgemeenten in verband met thuisisolatie van 

uitzonderlijke gevallen en om het sentiment uit de gemeente 

op te halen ten aanzien van het virus. De GHOR deelt 

informatie over de ontwikkeling van het virus in het regionale 

overleg van AOV-ers. 

De voorzitter heeft op 12 februari een werkbezoek afgelegd 

aan het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Dit werkbezoek 

stond grotendeels in het teken van het virus dat zich vanuit 

China verspreidde. 

Op 27 februari vindt het eerste regionaal overleg plaats 

met de DPG, vertegenwoordigers van de GHOR en 

infectieziektebestrijding en crisisfunctionarissen van de VRD 

met als doel informatiedeling en afstemming tussen de 

verschillende kolommen. 
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Maart 
1 maart t/m 12 maart

Wat gebeurt er rondom het virus?

• Op 1 maart waren er 10 bevestigde besmettingen in 

Nederland. Op die datum was ook de eerste besmetting in 

Drenthe een feit, in Dalen. 

• Op 6 maart overlijdt de eerste persoon in Nederland ten 

gevolge van COVID-19. 

• 11 maart zijn er meer dan 500 vastgestelde besmettingen 

in Nederland, dit is aanleiding om landelijke 

overheidsmaatregelen af te kondigen. Iedereen 

wordt opgeroepen thuis te blijven bij klachten zoals 

verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

• Op 12 maart zijn er 14 besmettingen bekend in Drenthe. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Op 9 maart verzoekt de premier mensen om geen handen 

meer te schudden. Inwoners van Noord-Brabant wordt 

gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. De 

maatregelen leiden tot hamstergedrag onder de bevolking. 

Dit gaat om toiletpapier, handgel en paracetamol, maar ook 

om voedingsmiddelen. Premier Rutte roept mensen op niet te 

hamsteren omdat er voldoende voorraad is. 

Mensen wordt gevraagd sociale contacten te mijden. 

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. 

Hoge scholen en universiteiten sluiten hun locaties, 

het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs en kinderopvang blijven nog open. 

Wat betekent dat voor de gemeenten  
en de veiligheidsregio?

De burgemeester van Coevorden geeft op 1 maart een 

persconferentie samen met de DPG over de eerste besmetting 

in Drenthe. De GHOR informeert de AOV-ers over deze 

besmetting. 

Op 2 maart wordt het regionaal voorbereidingsteam 

(RVT) COVID-19 Drenthe actief als voorloper van de 

crisisorganisatie. De GGD en VRD bereiden zich voor op een 

potentiële crisis. Diverse functionarissen zijn actief in het 

volgen van de ontwikkeling van het virus en de vertaling 

naar de Drentse situatie. 

Op 3 maart vindt bij het ministerie van VWS een eerste 

crisisberaad plaatsvindt van de ministers van VWS en 

J&V en de voorzitters van de veiligheidsregio. 

Dit overleg krijgt daarna een vaste vorm als crisisberaad 

van het Veiligheidsberaad. 
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Deel 1
Nederland in crisis: het virus grijpt om zich heen
13 maart 2020 t/m 31 mei 2020

Er komt een landelijke aanpak van het virus. Nederland krijgt te maken met een ‘intelligente lockdown’. Een groot deel 
van de economie komt stil te liggen. Nederlanders moeten massaal thuiswerken en ook kinderen volgen thuis onderwijs. 
Zorginstellingen gaan op slot om bewoners te beschermen. In Drenthe valt het aantal besmettingen nog steeds mee.
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Maart 
13 maart t/m 31 maart

Wat gebeurt er rondom het virus?

Op 13 maart is er sprake van 16 besmettingen in Drenthe. 

Hoewel het aantal geconstateerde besmettingen in Drenthe 

nog meevalt, is de situatie onder de grote rivieren, vooral 

in Brabant, ernstig. De ziekenhuizen kunnen de grote 

hoeveelheid coronapatiënten niet aan. Vanaf 17 maart 

worden meer dan 200 coronapatiënten uit de zwaarst 

getroffen delen verhuisd naar andere ziekenhuizen, 

waaronder ziekenhuizen in Drenthe.

In Drenthe wordt besloten om voor mensen met corona 

gerelateerde klachten speciale huisartsenposten in te 

richten. De eerste huisartsenpost komt bij het ziekenhuis van 

Hoogeveen, later volgen ook Assen en Emmen.

De reguliere zorg is in alle Drentse ziekenhuizen afgeschaald.

Door de grote hoeveelheden persoonlijke 

beschermingsmiddelen die gebruikt moeten worden in 

de ziekenhuizen, is er een dreigend tekort. De distributie 

van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt landelijk 

georganiseerd. Tegelijkertijd ontstaan verschillende 

initiatieven om bijvoorbeeld zelf mondkapjes te produceren.

Op 31 maart staat de teller in Drenthe op 127 vastgestelde 

besmettingen en 5 mensen die aan het virus zijn overleden. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Nederland is in crisis. Ook in Drenthe is vanaf 13 maart sprake 

van crisisbeleid wanneer het gaat om de bestrijding van het 

coronavirus. Landelijk wordt geprobeerd om het virus in 

te dammen, ofwel: ‘Flatten the curve’. Het voorkomen van 

overbelasting van het zorgsysteem is het belangrijkste doel.

Grotere bijeenkomsten waren al verboden en thuiswerken 

wordt dringend geadviseerd. Op 15 maart komen daar 

landelijk nog de sluiting van horeca en sportaccommodaties 

bij. Ook introduceert premier Rutte de ‘1,5 meter 

samenleving’. Vanaf 16 maart sluiten daarnaast alle 

onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven en op 19 maart 

sluiten ook de verpleeghuizen en woonzorgcentra verplicht 

hun deuren. 

De Drentse Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, 

steekt via een videoboodschap de Drentse inwoners een 

hart onder de riem via een videoboodschap. Ze roept op tot 

naoberschap, nuchterheid en hartelijkheid in deze bijzondere 

crisis, waarin alles draait om ‘thuisblijven, thuiswerken en 

afstand houden’.

Er zijn veel vragen rondom het coronavirus en de 

maatregelen. Naast de aanwezige landelijke mogelijkheden 

om vragen te stellen, besluit de GGD in samenwerking met 

RTV Drenthe een live vragenuur te organiseren. Mensen met 

vragen kunnen op 19 maart hun vraag live stellen aan een 

arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

Vanaf 23 maart worden de landelijke maatregelen nog 

strenger. Nederland gaat in een ‘intelligente lockdown’. De 

maximale groepsgrootte buiten wordt aan regels gebonden 

en alle contactberoepen mogen tot nader orde niet 

uitgeoefend worden. In eerste instantie is sprake van een 

intelligente lockdown tot 6 april, maar op 31 maart besluit de 

overheid om de maatregelen te verlengen tot 28 april. 

Al deze maatregelen hebben grote consequenties voor 

de Drentse samenleving. Dat uit zich op allerlei gebieden. 

LEADERS INTENT CRISISORGANISATIE COVID-19

De Drentse overheid straalt eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uit. We stimuleren de Drentse samenleving om op een passende 
manier invulling te geven aan de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk te houden 
om zo de piekbelasting op de gezondheidszorg hanteerbaar te houden. De te nemen maatregelen en communicatie daarover zijn 
proportioneel en gericht op een juiste balans tussen het beoogde effect en de continuïteit van de samenleving.
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Zo wordt het verboden om paasvuren op te bouwen en 

aan te steken. Ook alle evenementen worden afgelast: 

avondvierdaagsen, bevrijdingsfestival, dodenherdenking en 

alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding, het kan allemaal 

niet doorgaan.

Ook voor de recreatiesector in Drenthe heeft de intelligente 

lockdown grote consequenties. Al eerder werd de start 

van het vaarseizoen uitgesteld van 1 april naar 1 mei. 

Vanaf eind maart is het ook niet langer toegestaan om 

sanitairgebouwen bij campings, parken, jachthavens en 

andere recreatieterreinen open te houden.

Vanuit de rijksoverheid worden diverse pakketten met 

steunmaatregelen opgestart om bedrijven en zzp-ers die 

door de coronamaatregelen in de problemen komen te 

ondersteunen.

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

De burgemeester van Coevorden geeft op 1 maart een 

persconferentie samen met de DPG over de eerste besmetting 

in Drenthe. De GHOR informeert de AOV-ers over deze 

besmetting. 

Op 2 maart wordt het regionaal voorbereidingsteam 

(RVT) COVID-19 Drenthe actief als voorloper van de 

crisisorganisatie. De GGD en VRD bereiden zich voor op een 

potentiële crisis. Diverse functionarissen zijn actief in het 

volgen van de ontwikkeling van het virus en de vertaling naar 

de Drentse situatie. 

Op 3 maart vindt bij het ministerie van VWS een eerste 

crisisberaad plaatsvindt van de ministers van VWS en J&V 

en de voorzitters van de veiligheidsregio. Dit overleg 

krijgt daarna een vaste vorm als crisisberaad van het 

Veiligheidsberaad. 

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

GRIP-4
Op vrijdag 13 maart besluit Marco Out – voorzitter van de 

veiligheidsregio Drenthe – om op te schalen naar GRIP 4, 

gehoord hebbende zijn collega bestuurders. 

De crisisorganisatie wordt ingericht op de GRIP-4 situatie. Er 

is een regionaal beleidsteam (RBT) ter ondersteuning van de 

voorzitter. Naast de voorzitter en 11 andere burgemeesters, 

hebben ook de operationeel leider, de directeur publieke 

gezondheid van de GGD, de gebiedsofficier van Justitie, een 

vertegenwoordiger van de eenheidsleiding van de Politie 

Noord-Nederland, de coördinerend gemeentesecretaris 

en de commissaris van de koning zitting, evenals 

vertegenwoordigers van defensie en waterschappen.

Eén Drentse overheid
De voorzitter heeft met het RBT afgesproken om als één 

Drentse overheid op te treden. De inwoners en ondernemers 

in Drenthe worden zoveel mogelijk op gelijke wijze 

geïnformeerd en ondersteund, ongeacht de gemeente waarin 

men woont of onderneemt. Besluiten worden pas door de 

voorzitter genomen nadat het RBT is geconsulteerd, tenzij er 

spoed vereist is en tijd voor consultatie ontbreekt.

Elke burgemeester blijft uiteraard optreden vanuit zijn rol als 

burgervader richting de eigen inwoners.
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De crisisorganisatie
De crisisorganisatie ondersteunt de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Deze wordt geleid door een operationeel 

leider. De rol van operationeel leider wordt vanuit de VRD 

vervuld door twee functionarissen. De bemensing van de 

crisisorganisatie komt vanuit de gemeenten, politie, VRD en 

GGD, mensen worden hiervoor vrijgemaakt vanuit hun eigen 

organisatie. Hoe de crisisorganisatie COVID-19 is ingericht, 

staat in dit overzicht. De crisisorganisatie werkt aan de hand 

van een leaders intent: het hogere doel waar we samen aan 

werken.

Naast het RBT wordt een regionaal crisisteam geformeerd 

(RCT) ter ondersteuning en voorbereiding van het RBT. Het 

RCT bestaat uit de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, 

operationeel leider, coördinerend gemeentesecretaris, 

bestuurlijk adviseur en een communicatieadviseur.

Er wordt kritisch gekeken welke onderwerpen binnen 

de crisisorganisatie opgepakt moeten worden en welke 

onderwerpen goed binnen reguliere gemeentelijke processen 

opgepakt kunnen worden. 

Coronamaatregelen
De minister geeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s 

opdracht om de afgekondigde maatregelen waartoe het 

kabinet heeft besloten, te effectueren. Dat doet hij met een 

aanwijzing. 

De landelijke coronamaatregelen zijn vertaald 

in een landelijke modelnoodverordening. Deze 

modelnoodverordening wordt op regionaal niveau aangepast 

en vastgesteld. De voorzitter van de veiligheidsregio is op 

grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, 

in combinatie met artikel 176 van de Gemeentewet, bevoegd 

om de regionale noodverordening vast te stellen. 

Een overzicht van de Drentse noodverordeningen is te 

vinden op de website van de VRD. In maart is twee keer een 

noodverordening vastgesteld, te weten op 16 en op 26 maart. 

Voor het toezien op en handhaven van de maatregelen is 

besloten om de ‘handhavingsstrategie Noodverordening 

Noord Nederland’ te volgen.  

Communicatie
Een goede communicatie naar de inwoners van Drenthe, naar 

organisaties en ondernemers en naar de gemeenteraden 

en eigen organisaties is van groot belang bij een crisis als 

deze. Vanwege de verwachte duur van de crisis richt de 

communicatie zich niet alleen op de korte termijn, maar ook 

op de langere termijn. 

Marco Out legt in zijn rol als voorzitter veiligheidsregio op 13 

maart in een videoboodschap uit wat de gevolgen zijn van de 

landelijk afgekondigde maatregelen.

Om de Drentse gemeenteraden goed geïnformeerd te 

houden over de wijze waarop de crisis wordt aangepakt, 

verstuurt de voorzitter elke twee weken een raadsbrief. In 

deze raadsbrief geeft de voorzitter een toelichting op het 

gevoerde beleid. Op 18 maart 2020 is de eerste raadsbrief 

verzonden aan de Drentse gemeenteraden.

En verder:

- Opvang voor kinderen van ouders in essentiële 
beroepen

 Voor ouders met een essentieel beroep is het van belang 

dat zij aan het werk kunnen blijven, ook nu de scholen 

gesloten zijn. Voor kinderen van deze ouders wordt 

noodopvang geregeld door de  scholen.

- Mensen in kwetsbare posities
 Kinderen in kwetsbare thuissituaties lopen mogelijk extra 

risico nu zij hele dagen in de thuissituatie zitten. Het RBT 

maakt zich hier zorgen over en laat continue monitoren 

welke signalen er bij Veilig Thuis Drenthe (onderdeel 

van GGD Drenthe) binnenkomen over kinderen die 

knel komen te zitten. Eind maart wordt een regionaal 

kernteam PSH (psychosociale hulpverlening) opgestart 

om naast kwetsbare kinderen ook andere kwetsbare 

doelgroepen in kaart te brengen en waar nodig actie te 

ondernemen.

- Evenementen
 Er wordt besloten om – in afwachting van een landelijke 

lijn – in heel Drenthe evenementen tot 1 mei te verbieden. 

Ook valt het besluit om het opbouwen en ontsteken van 

paasvuren in heel Drenthe te verbieden. 

- Ondersteuningsmaatregelen Drentse ondernemers
 Het RBT vraagt aan de coördinerend gemeentesecretaris 

om in samenwerking met de VDG met een procesvoorstel 

te komen rondom de ondersteuningsmaatregelen richting 

Drentse ondernemers. 

- Continuïteit dienstverlening gemeenten
 Raadsbijeenkomsten mogen voorlopig doorgaan. 

Dienstverlening van de gemeenten gaat door. Zoveel 

mogelijk op afstand, op afspraak en conform de geldende 

maatregelen.

- Warenmarkten

 Het RBT besluit dat warenmarkten door mogen gaan. Wel 

worden er coronamaatregelen getroffen.
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April 
1 april t/m 30 april

Wat gebeurt er rondom het virus?

In Assen wordt naast het kantoor van GGD Drenthe/

Veiligheidsregio Drenthe een coronateststraat geopend. Hier 

kunnen zorgmedewerkers met klachten zich laten testen. 

In de tweede helft van april neemt het aantal besmettingen 

significant af: Nederland is over het hoogtepunt heen van 

de eerste golf. Hierdoor neemt ook de druk op de zorg 

iets af en ontstaat voorzichtig ruimte om de reguliere zorg 

weer op te schalen. De beschikbaarheid van persoonlijke 

beschermingsmiddelen blijft zorgelijk.

Op 30 april zijn er – sinds 1 maart -  in totaal 473 

geconstateerde besmettingen en overleden 31 inwoners 

van Drenthe aan het virus. Het aantal besmettingen in 

Drenthe blijft daarmee relatief laag. Slecht 1,2% van alle 

geconstateerde besmettingen is afkomstig uit Drenthe.

Wat gebeurt er in de samenleving?

De landelijke maatregelen die in maart zijn afgekondigd 

blijven in elk geval tot 28 april van kracht. Het motto 

‘thuisblijven, thuiswerken en afstand houden’ geldt daarmee 

ook voor de hele maand april. Omdat in de loop van april 

het aantal besmettingen significant is afgenomen, gaat de 

eerste versoepeling op 29 april in: kinderen mogen weer 

buiten in groepen sporten. Er is ook minder goed nieuws: 

evenementen blijven tot 1 september landelijk verboden.

April is normaal gesproken de start van het recreatieseizoen, 

maar de recreatiesector in Drenthe heeft het zwaar als gevolg 

van alle maatregelen en zag een scherpe afname van het 

aantal reserveringen en gasten met als gevolg een ‘verloren’ 

voorseizoen. 

Pasen verloopt relatief rustig, maar in april en mei zijn er 

veel meer religieuze dagen, herdenkingen en vieringen: 

de Ramadan start, Koningsdag, lintjesregen, vieringen 

van 4 en 5 mei. Voor al deze vieringen worden de officiële 

bijeenkomsten afgelast of uitgesteld. Waar vieringen en 

herdenkingen doorgaan is dit vooral vanuit huis.

Omdat evenementen tot 1 september niet door mogen gaan, 

kan ook de Dutch TT 2020 in Assen in juni niet plaatsvinden. 

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

De samenwerking tussen gemeenten, provincie en 

hulpdiensten loopt goed, men weet elkaar tijdig te 

vinden. Ook is afstemming georganiseerd met het 

portefeuillehoudersoverleggen economie en sport van de 

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG). 

Communicatie
De inzet van de crisisorganisatie richt zich op bewustwording 

bij de bevolking van het belang van de maatregelen. Dit 

komt terug in de wijze waarop crisiscommunicatie wordt 

vormgegeven, maar ook in de wijze van handhaven. Voor 

handhaving geldt het ‘goede gesprek’ als uitgangspunt in 

plaats van direct beboeten. 

Om eenduidig te communiceren wordt elke 

week een kernboodschap voor de gemeentelijke 

communicatieafdelingen verstuurd. Elke gemeente stemt zijn 

eigen communicatie rondom het virus en de maatregelen af 

op deze afgesproken kernboodschap.

Ondernemers blijken met veel vragen te zitten rondom de 

noodverordening. Er is daarom vanuit de crisisorganisatie veel 

aandacht voor het beantwoorden van deze vragen en het 

bijhouden van actuele informatie en vragen/antwoorden op 

de website van de VRD.

Zorgsector
Er wordt samen met de zorgsector hard gewerkt aan het 

reserveren van beddencapaciteit in zorginstellingen voor 

coronapatiënten die nog niet naar huis kunnen. Daarnaast 

is er aandacht voor de diverse kwetsbare groepen: kinderen, 

asielzoekers, dak- en thuislozen.  

Verkenning scenario’s 
Er zijn scenario’s en handelingsperspectieven die verder 

vooruit te kijken:

• Hoe om te gaan met coronabesmettingen in AZC’s.

• Hoe om te gaan met gedwongen isolatie van besmette, 

onwillige personen. 

• Hoe om te gaan met diverse vieringen. 

• Landelijke scenario’s over mogelijk verloop van de 

pandemie.

Coronamaatregelen
Op 29 april wordt een nieuwe noodverordening vastgesteld. 
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Mei 
1 mei t/m 31 mei

Wat gebeurt er rondom het virus?

Het aantal geregistreerde besmettingen neemt in mei af. 

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken. De 

maatregelen hebben het gewenste effect. De besmettingen zijn 

minimaal. Medewerkers in het openbaar vervoer, mantelzorgers, 

politie, marechaussee en andere handhavers behoren vanaf 18 

mei tot degenen die zich bij COVID-19 gerelateerde klachten 

kunnen zich laten testen, mits doorverwezen door een arts.

Met het afschalen van de maatregelen wordt er ook iets meer 

gevraagd van de GGD in relatie tot het testen en bron- en 

contactonderzoek. De doelgroepen voor het testen gaan 

toenemen, de teststraat is dagelijks geopend en kan tot 200 

testen per dag uitvoeren. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

11 mei is een markering in de tijd waarop weer een aantal 

versoepelingen ingaan:

• Basisscholen en kinderdagverblijven gaan weer open. Voor 

basisscholen geldt dat dit in een aangepaste vorm is. 

• Kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures mogen weer 

aan het werk.

• Buitensporten is ook weer toegestaan, maar er moet wel 1,5 

meter afstand aangehouden worden. 

• Ook bibliotheken en binnenzwembaden gaan per 11 mei 

weer open. 

• Er wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar 

versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 

26 verpleeghuislocaties wordt onder voorwaarden één vaste 

bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan.

Er is een omslag van het devies “blijf zoveel mogelijk thuis” naar 

“vermijd drukke plekken”. 

Het kabinet maakte op 19 mei een volgende versoepeling 

van de coronamaatregelen bekend. Deze gaan pas in als de 

verspreiding van het coronavirus onder controle blijft en niet 

eerder dan 1 juni, Tweede Pinksterdag. Bij alle aangepaste 

regelingen diende er 1,5 meter afstand aangehouden 

worden, behalve voor personen die tot een eigen huishouden 

behoorden.

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

Informatievoorziening
Begin mei wordt in het RBT afgesproken dat vragen van 

bewoners en bedrijven voortaan gericht worden aan corona@

vrd.nl en via dat loket afgestemd worden beantwoord. De 

vragen en antwoorden worden gedeeld met de gemeenten, 

zodat men van elkaar weet wat er speelt en hoe een vraag 

getoetst is aan de noodverordening. 

Er is het initiatief genomen om een webinar te organiseren 

om zo gemeenteraden op de hoogte te brengen als 

alternatief en aanvulling (dus geen vervanging) op de 

raadsbrieven.

Recreatiesector
Er is bestuurlijk veel afstemming over de maatregelen rondom 

gesloten toiletgelegenheden bij recreatieterreinen. Er wordt 

een brief opgesteld aan minister De Jonge dat de bestuurders 

in Drenthe van mening zijn dat de toiletten als middel om de 

drukte te reguleren bij recreatiegebieden niet werkt. 

Op de campings kunnen andere middelen worden ingezet 

om de drukte te reguleren. Daarom zou het verantwoord zijn 

dat de toiletten op campings en bij recreatiegebieden weer 

open kunnen.

Eind mei hebben alle attractieparken (Wildlands, Plopsaland 

e.d.) een protocol ingediend en zijn bezocht en goedgekeurd. 

Crisisorganisatie
Binnen de crisisorganisatie is een staf voor de operationeel 

leider (staf OL) opgericht, gericht op dagelijkse sturing en op 

casuïstiek. 

Coronamaatregelen
Er wordt op 10 mei en op 29 mei een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. 
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Deel 2
Een soepele zomer: het ergste lijkt voorbij
1 juni 2020 t/m 18 augustus 2020

Het aantal besmettingen is landelijk dusdanig gedaald dat de intelligente lockdown is opgeheven. Nederland beleeft een 
relatief rustige zomer, waarbij veel mensen op vakantie gaan in eigen land. Drenthe is ongekend populair als vakantieprovincie 
en doet goede zaken!
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Juni 
1 juni t/m 30 juni

Wat gebeurt er rondom het virus?

Er wordt een publieksnummer opengesteld waarmee 

burgers kunnen bellen om een afspraak te maken om zich 

bij klachten te laten testen. De testen worden door de GGD 

afgenomen in de ruim 80 teststraten die er dan zijn. 

Wie positief test, dient veertien dagen in thuisquarantaine 

te gaan. Alle huisgenoten krijgen hetzelfde advies. Als 

iemand positief getest is, wordt door de GGD gestart met een 

contactonderzoek. 

De GGD in Drenthe heeft tussen de 40 en 60 extra personen 

nodig om de testen uit te voeren. 

In juni zijn landelijk 230.445 testen afgenomen, daarvan was 

1,2% positief. Het aantal positieve uitslagen neemt in juni 

geleidelijk af. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Vanaf 1 juni geldt een versoepeling:

• De horeca mag vanaf 12 uur ‘s middags haar deuren weer 

open. Dit is op Tweede Pinksterdag. Dit geldt voor 30 

personen. Voor terrassen geldt geen maximum, wel de 

regel dat iedereen aan tafel moet plaatsnemen. 

• In alle publieke gebouwen mogen maximaal 30 personen 

bij elkaar komen, exclusief personeel. 

• Film-, theater- en concertzalen, evenals musea, mogen ook 

weer bezoekers toelaten, maar met eveneens de restrictie 

van niet meer dan dertig personen en er moet vooraf 

gereserveerd worden.

In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje 

verplicht vanaf 1 juni. 

Op 4 juni wordt aangekondigd dat Nederland de beperkende 

maatregelen voor twaalf landen in het Schengengebied 

vanaf 15 juni versoepelt. Die landen gaan van code oranje 

(alleen noodzakelijke reizen) naar code geel (let op, 

veiligheidsrisico's). 

Het gemeenschappelijk sanitair in de recreatiesector wordt 

vervroegd opengesteld per 15 juni. 

Op 21 juni vindt er in Den Haag een protest plaats van 

mensen die tegen de coronamaatregelen zijn en tegen de 

aanstaande COVID-wet. Dit wordt georganiseerd door de 

groep Viruswaanzin. Vanwege de grote opkomst wordt de 

demonstratie verboden. 

Op 24 juni geven premier Rutte en minister De Jonge een 

persconferentie met versoepeling van maatregelen die 

gelden vanaf 1 juli. Het idee is dat dit de laatste geplande 

corona persconferentie is op weg naar een “nieuw normaal”. 

Uitgangspunt blijft dat mensen 1,5 meter afstand moeten 

houden. Verder geldt nu:

• In ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen. Meer 

mag, alleen met reservering.

• Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.

• Buiten mogen in ruimtes 250 personen bij elkaar komen. 

Meer mag, alleen met reservering. Bij dierentuinen en 

pretparken geldt geen maximum. 

LEADERS INTENT CRISISORGANISATIE

In een samenleving die met de stapsgewijze verruiming van maatregelen weer op gang komt, hanteren we als Drentse crisisorganisatie 
en Drentse overheden zo eenduidig mogelijk regels om de gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Waar mogelijk geven 
we ruimte aan initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties wanneer die passen bij de bedoeling van onze aanpak en binnen 
de noodverordening. We hebben er vertrouwen in dat de eigen verantwoordelijkheid, nuchterheid en naoberschap van onze Drentse 
samenleving de basis vormen om samen zo goed en gezond mogelijk door deze crisistijd te komen.
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Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

De 1,5 meter samenleving lijkt minder makkelijk vol te 

houden. Het is lastig om hierop te handhaven, er worden 

veel mensen aangesproken op hun gedrag. In het RBT 

wordt gesproken over het vraagstuk hoe nu verder te gaan 

met toezicht en handhaving nu het naleefgedrag minder 

wordt. In restaurants lijkt het goed te gaan, in cafés worden 

meer problemen ondervonden in het niet houden aan de 

maatregelen. 

Waarneming voorzitter
Voor de weken 28 t/m 31 wordt besloten dat Eric van 

Oosterhout (burgemeester Emmen) en Marcel Thijsen 

(burgemeester Tynaarlo) de rol van voorzitter veiligheidsregio 

zullen overnemen. 

Evenementen 
Er wordt een handelingskader vastgesteld in het RBT voor 

gemeenten ten behoeve van evenementen na 1 september. 

Rondom zomer- en brinkmarkten volgt nog een notitie. 

Het handelingskader volgt de lijn dat lopende en nieuwe 

aanvragen voor evenementen na 1 september 2020 (of zoveel 

later dan landelijk evenementen weer worden toegestaan) 

integraal worden beoordeeld door de gemeenten volgens de 

criteria 1) volksgezondheid, 2) openbare orde en veiligheid 

en 3) beschikbaarheid hulpdiensten.  

Arbeidsmigranten in slachthuizen 
Binnen Drenthe worden arbeidsmigranten ingezet in 

sectoren als glas- en tuinbouw, de agrarische sector en de 

bouw. Het risico op groepsbesmetting met het Covid-19 

virus bij arbeidsmigranten is reëel gelet op de problematiek 

rondom het gebied van huisvesting, leefomstandigheden, 

vervoer en werkomstandigheden. Het RBT wil voor bedrijven 

die arbeidsmigranten in dienst hebben, dan wel bedrijven die 

deze doelgroep ondersteunen (uitzendbureaus, huisvesting, 

transport) voorlichting, toezicht en (in uiterste geval) 

handhaving inregelen. Hiervoor gaan de gemeenten waar 

dit speelt aan de slag op basis van de lijn die door het RBT is 

uitgezet. 

Communicatie
Op 12 juni vindt een webinar plaats voor raadsleden 

door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

veiligheidsregio. 

Coronamaatregelen
Op 15 juni wordt een nieuwe noodverordening vastgesteld. 
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Juli 
1 juli t/m 31 juli

Wat gebeurt er rondom het virus?

In juli loopt het aantal besmettingen op. 

Vanaf de tweede helft van juli stijgt het aantal meldingen 

van ziekenhuisopnames. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Premier Rutte waarschuwt in zijn wekelijkse persmoment 

na de ministerraad op 10 juli dat mensen zich aan de 

maatregelen moeten houden. Hij waarschuwt dat het virus 

weer kan oplaaien. Het aantal besmettingen neemt immers 

toe. 

Dat de coronatijd voor sommige Drenten ook kansen biedt, 

blijkt wel uit de bezettingsgraad van Drentse campings. 

Omdat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, is 

Drenthe een populaire bestemming. De campings zijn eind 

juli vol en dat blijft de komende tijd ook zo.

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

De vakantieperiode breekt aan. Op 1 juli vindt de enige 

vergadering plaats van het RBT in deze maand. 

In het RBT wordt gesproken over het feit dat de samenleving 

wat losser wordt. Handhaving richt zich op excessen. De 

overgrote meerderheid van de horeca doet zijn best om 

de regels na te leven. De “coronamailbox” ontvangt nog 

marginaal mail (enkelen per dag). Rondom de te verwachte 

drukte tijdens de zomerperiode in Drenthe wordt samen 

met het recreatieschap en Marketing Drenthe zorgvuldig 

de vinger aan de pols gehouden waar drukke plekken zijn. 

Daarmee kan het juiste advies voor toeristen worden geven. 

Naar aanleiding van het opgestelde handhavingskader 

gemeenten ten behoeve van evenementen wordt 

verduidelijkt dat in tenten dezelfde regels gelden als in 

gebouwen. Het RBT heeft afstemming gezocht omtrent het 

verbieden van de welbekende grote tentfeesten. 

Vanuit de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) is gewerkt 

aan een notitie hoe de samenwerking in Drenthe kan worden 

ingericht als de spoedwet Covid van kracht gaat. In de notitie 

worden vertrekpunten afgesproken voor de ontwikkeling van 

een nieuwe werkwijze rondom de aanpak van Covid-19 en de 

neveneffecten. 
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Boerenprotesten
Op 6 juli wordt een WOM (wet openbaarheid manifestaties) 

besluit van kracht. Dit gebeurt op de schaal van Noord-

Nederland op gelijke wijze. 

Ter bescherming van de belangen van de gezondheid, 

het verkeer en ter voorkoming en bestrijding van 

wanordelijkheden, besluit de voorzitter van de 

veiligheidsregio op grond van artikel 5, eerste lid, Wom, als 

volgt: 

• Demonstraties, waarbij landbouwvoertuigen worden 

ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet 

1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere 

openbare plaatsen, zijn verboden. 

• Dit verbod geldt in het gebied van de Veiligheidsregio 

Drenthe, dat wil zeggen in de provincie Drenthe, voor de 

periode ingaande op maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en 

eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur.

Dit gebeurt omdat op, in ieder geval, 4 en 5 juli jl. groepen 

boeren en sympathisanten met trekkers en andere (zware) 

landbouwvoertuigen op verschillende plekken (Jumbo te 

Beilen, GAE, knooppunt Hoogeveen, Coop te Gieten) in de 

veiligheidsregio de weg op zijn gegaan om te demonstreren. 

In geen van deze gevallen zijn demonstraties op grond van 

artikel 4 Wom gemeld, zodat de voorzitter niet op voorhand 

beperkingen en voorschriften heeft kunnen opleggen ter 

bescherming van de belangen zoals bedoeld in artikel 2 

Wom. Die belangen zijn in de voorliggende dagen ook 

daadwerkelijk in het gedrang gekomen. 

Ernstige verkeershinder
Door de demonstraties is de doorstroming van het verkeer 

op verschillende plaatsen ernstig belemmerd, waarbij ook de 

verkeersveiligheid in het geding was. Het veroorzaken van 

(ernstige) verkeershinder door op de openbare weg te rijden 

met landbouwvoertuigen is in feite een bedoeld onderdeel 

van de betoging. Dergelijke belemmeringen betekenen 

evenwel niet alleen inbreuk op het verkeersbelang en de 

openbare orde op de wegen, het vormt ook een bedreiging 

voor de inzet van hulpverlenende diensten. De brandweer, 

ambulances en politie mogen bij de uitvoering van hun 

levensreddende taken niet worden gehinderd. 

Wanordelijkheden
Bij de demonstraties zijn ook wanordelijkheden ontstaan, 

waarbij gevaar is gerezen voor de bewoners van de 

gemeenten in Noord-Nederland. Daarbij is op het terrein van 

Groningen Airport Eelde ook materiele schade veroorzaakt. 

Er is gebleken dat bij de demonstraties, de daarmee gepaard 

gaande wanordelijkheden en de bestrijding daarvan, ook de 

COVID-regels niet in acht (kunnen) worden genomen.

Protesten in Wijster
Op woensdagochtend 8 juli blokkeert een groep boeren 

met auto’s en landbouwvoertuigen de toegang tot 

afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. De boeren 

protesteren hier omdat het bedrijf meer stikstof uit 

zou stoten dan is toegestaan. Zij voelen zich hierin 

ongelijk behandeld. Bij dit protest worden 57 personen 

aangehouden en naar het politiebureau in Assen gebracht. 

Buiten het politiebureau verzamelen zich een grote groep 

sympathisanten. 

Coronamaatregelen
Op 1 en 15 juli wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld. 
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Augustus 
1 augustus t/m 18 augustus

Wat gebeurt er rondom het virus?

Begin augustus tekent zich een verdubbeling af van het 

aantal positieve testen. Het aandeel positieve testen is hoog 

in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, West-Brabant 

en Haaglanden. In Drenthe zijn de waarden stabiel laag. 

De stijging zet zich in de loop van augustus landelijk door. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

De toeristische sector draait in augustus volop in eigen land 

en zeker in Drenthe. Waar Drenthe normaal ergens in de top 

vier zit, staat de provincie nu bovenaan de lijst van gewilde 

accommodaties. 

De provincie Drenthe test samen met Twente vanaf 17 

augustus de corona app.

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

Er vindt in deze periode geen RBT vergadering plaats. 

Coronamaatregelen
Op 10 augustus wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld. 
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Deel 3
Zoeken naar balans:  
tussen vrijheid en gezondheid
19 augustus 2020 t/m 13 oktober 2020

Nederland doet zijn uiterste best om een goede balans te vinden tussen zoveel mogelijk bewegingsvrijheid voor burgers en 
het draaiend houden van de economie én het onder controle houden van het aantal besmettingen. Toch neemt het aantal 
besmettingen toe en daarmee ook de druk op de zorg.
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Augustus 
19 augustus t/m 31 augustus

Wat gebeurt er rondom het virus?

In Drenthe is het aantal besmettingen relatief laag. Er 

is een lichte stijging van het aantal testen en het aantal 

besmettingen. Drenthe doet 2000 testen per week, er zijn 20 

besmettingen per week. Er is een nieuwe teststraat in Meppel 

geopend. GGD Drenthe ondersteunt een aantal andere 

regio’s bij het bron- en contactonderzoek. In andere delen 

van het land neemt het aantal besmettingen toe. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Nieuwe maatregelen

Mensen houden zich niet goed aan de regels, het kabinet 

ziet zich genoodzaakt om de maatregelen aan de scherpen. 

Daarover vindt op 18 augustus een persconferentie plaats 

van premier Rutte en minister De Jonge. Het beeld is dat 

de verspreiding van corona vooral thuis gebeurt. Daarom 

worden de volgende regels afgekondigd:

• Je mag in je huis of tuin maximaal 6 mensen ontvangen, 

kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.

• Voor feestjes voor grote groepen geldt het devies dat deze 

liever in een zaal worden gevierd. Daar heeft iedereen 

een vaste zitplaats. Mensen wordt bij binnenkomst 

gevraagd naar hun gezondheid en zij geven een adres en 

telefoonnummer op.

• Mensen die terugkomen van vakantie in een gebied met 

veel besmettingen wordt dringend aangeraden zich te 

laten testen en 10 dagen thuis te blijven. 

• Scholen werken aan een veilige omgeving:

- Kinderen met klachten blijven thuis.

- Als iemand in het gezin corona heeft blijven ook de 

kinderen thuis. 

Grapperhaus 
Zaterdag 22 augustus vindt het huwelijk plaats van minister 

Grapperhaus. Enkele dagen later komen foto’s naar buiten 

waaruit blijkt dat bij deze privé aangelegenheid onvoldoende 

afstand is gehouden op meerdere momenten. Dat valt slecht 

in de publieke opinie en wordt vaak als repliek gebruikt door 

mensen die door handhavers worden aangesproken op het 

niet naleven van de maatregelen. 

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

RBT
In het RBT op 19 augustus wordt de wenselijkheid van een 

Drentse lijn voor Sinterklaasintochten verkend. 

Daarnaast wordt afgesproken om voor de komende periode 

elke twee weken een RBT te plannen, in ieder geval tot 1 

november. 

NK wielrennen
Op 21, 22 en 23 augustus vindt het NK wielrennen plaats 

op de VAM-berg in de gemeente Midden-Drenthe. De 

organisatie van het NK wielrennen mag dagelijks maximaal 

250 bezoekers toelaten. Om bij een eventuele uitbraak 

snel contactonderzoek te kunnen doen, worden bezoekers 

geregistreerd. De organisatie heeft in samenwerking met de 

lokale overheden gekozen om alleen mensen uit de regio 

Drenthe toe te laten als bezoeker van het NK wielrennen. Dit 

om minder verkeersstromen op gang te brengen en regionale 

traceerbaarheid mogelijk te maken. 

Coronamaatregelen
Op 21 augustus wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld.

LEADERS INTENT CRISISORGANISATIE

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de Drentse samenleving te beperken blijven we het naleven van de maatregelen stimuleren. 
We zijn een betrouwbare en eenduidige overheid en bieden vanuit een faciliterende houding ruimte aan Drenthe waar het kan en past 
binnen de regels. Eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand, met elkaar en naoberschap blijven de basis.
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September
1 september t/m 31 september 

Wat gebeurt er rondom het virus?

Het aantal positief geteste mensen neemt toe met 40-60% 

per week. Er vindt een explosie aan testen plaatsgevonden, 

ook in Drenthe. Hoewel Drenthe nog steeds het laagst aantal 

besmettingen heeft. De meeste coronameldingen zijn in Zuid-

Holland en Noord-Holland. 

Landelijk is er een tekort aan laboratoriumcapaciteit. 

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf 21 september 

met voorrang laten testen.

Er is een toename van besmettingen onder jongeren.

Begin september slaat het coronavirus toe in een 

verpleeghuis in Norg. In een tijdsbestek van tweeëneenhalve 

week overlijden 14 van de 23 bewoners. De impact hiervan 

op bewoners, zorgpersoneel en de gemeenschap is groot. 

Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, zeker in de tweede 

helft van september. 

Eind september wordt de situatie voor de regio Drenthe 

geclassificeerd als ‘zorgelijk’. Deze classificatie geldt voor alle 

regio’s in Nederland, met uitzondering van drie regio’s die als 

‘ernstig’ zijn geclassificeerd.

De tijdelijke testlocatie in Meppel wordt een vaste locatie en 

in Assen komt een winterproof locatie op de Azieweg. Vanaf 

5 september kunnen mensen op die nieuwe locatie terecht.

Wat gebeurt er in de samenleving?

Horeca-uitbaters keken reikhalzend uit naar de datum 1 

september. Op die dag zou bekend worden gemaakt of er een 

versoepeling van de maatregelen mogelijk was. Omdat het 

aantal coronabesmettingen toch weer toeneemt, heeft het 

kabinet besloten voorlopig op dezelfde voet voort te gaan 

met geldende regels. De nachthoreca blijft gesloten. 

Op 10 september komt een vliegtuig uit Kreta met 83 

passagiers aan op Groningen Airport Eelde. De inzittenden 

krijgen het dringende advies om tien dagen in quarantaine 

te gaan. Alle Griekse eilanden hebben van de Nederlandse 

regering code oranje gekregen.

Op 15 september vindt een sobere uitvoering van Prinsjesdag 

plaats. Dagjesmensen zijn niet welkom in Den Haag.

Op 18 september vindt weer een persconferentie 

plaats. Premier Rutte maakt zich vooral zorgen over 

het reproductiegetal, dat op dat moment op 1,4 ligt. 

"Het betekent dat het aantal besmettingen in een week 

verdubbelt.” Rutte en De Jonge wijzen erop dat er vooral op 

regionaal niveau maatregelen worden genomen. In Drenthe 

verandert er voorlopig weinig.

Tijdens de volgende persconferentie eind september 

worden nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal 

contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de 

verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De 

landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 

18.00 uur en zijn in elk geval voor drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte 

en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te 

beperken, zonder de samenleving en de economie op slot 

te doen.
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Wat betekent dat voor de gemeenten  
en de veiligheidsregio?

Op 7 september heeft Marco Out in zijn rol als voorzitter 

veiligheidsregio gesproken met de gemeenteraad van 

Midden-Drenthe over de actie in Wijster. Voor het 

gemeentehuis verzamelen meerdere boeren zich. Marco Out 

komt naar buiten om hen te woord te staan. Naar aanleiding 

van dit gesprek gaat hij daarna nog een aantal maal met een 

delegatie van de protesterende boeren om tafel. 

In het RBT wordt een overzicht van de traditionele 

evenementen in het najaar besproken. De lijn is dat er 

geen grootschalige evenementen plaatsvinden waarbij 

een vergunning nodig is, zoals bijvoorbeeld carnaval en 

grootschalige Sinterklaasintochten. 

Er bestaan interpretatieverschillen m.b.t. de protocollen 

van de KNVB, NOC-NSF en de Noodverordening. Concreet 

komt het neer op de vraag of toeschouwers (250+) van 

sportwedstrijden een stoel toegewezen moeten krijgen of 

dat een andere vorm van placeren ook mag. 

Er wordt een regionaal dashboard geïntroduceerd dat 

informatie biedt voor het bepalen van het risiconiveau van 

de regio: ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Afhankelijk van 

dit risiconiveau kunnen vervolgens eventuele maatregelen 

worden gekozen uit de zogenaamde escalatieladder.
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Oktober
1 oktober t/m 13 oktober

Wat gebeurt er rondom het virus?

De cijfers van het RIVM geven begin oktober het hoogst 

aantal besmettingen op een dag tot dan toe. Er zijn op 9 

oktober in Drenthe 161 coronabesmettingen bijgekomen. 

In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen neemt het aantal 

meldingen toe. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Landelijk wordt op 10 oktober de Corona-app uitgerold. 

Op 13 oktober introduceerde het kabinet een routekaart met 

maatregelen per risiconiveau.

Het wel of niet door laten gaan en op welke wijze van Sint 

Maarten is een onderwerp dat zowel landelijk, regionaal als 

lokaal terugkomt. 

Wat betekent dat voor de gemeenten en de 
veiligheidsregio?

De Drentse burgemeesters openen de campagne “Drenten 

voor elkaar” met een persmoment op 7 oktober. In het kader 

van deze campagne worden paraplus uitgedeeld in Drenthe 

met het Drenthe logo. Met een paraplu creëer je afstand, het 

is heel erg zichtbaar en het benadrukt de solidariteit. 

Coronamaatregelen
Op 4 en 7 oktober wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld.
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Deel 4
De tweede golf: ook Drenthe kleurt rood
14 oktober 2020 t/m 30 november 2020

De tweede golf is een feit. Het virus verspreidt zich weer in een razend tempo over Nederland en ook Drenthe krijgt 
te maken met veel besmettingen. Er volgt een stevig pakket aan landelijke maatregelen: Nederland gaat in een 
gedeeltelijke lockdown en opnieuw valt een deel van de economie stil.



Drenthe in coronatijd Verantwoording voorzitter veiligheidsregio Drenthe 28

Oktober
14 oktober t/m 31 oktober

Wat gebeurt er rondom het virus?

De tweede golf is een feit, het virus verspreidt zich in een 

razend tempo over Nederland en ook in Drenthe. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Vanaf 14 oktober 22.00 uur geldt een gedeeltelijke lockdown 

voor het hele land. Dat betekent dat de horeca dicht is en 

er geen koopavonden meer zijn. Ook geldt voor iedereen 

nu een 'dringend advies' om binnen in publieke ruimtes een 

mondkapje te dragen, totdat een verplichting juridisch is 

geregeld. In de week van 27 oktober wordt beoordeeld wat 

er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende zicht 

komen op vermindering van het aantal besmettingen en de 

druk op de reguliere zorg. 

Ten aanzien van groepen geldt:

• Thuis mag je maximaal drie bezoekers ontvangen.

• In een binnenruimte waar mensen zitten, mogen 

maximaal 30 personen aanwezig zijn.

• Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 

personen van verschillende huishouders. 

• Evenementen zijn verboden. 

Tussen 20.00 en 7.00 mag geen alcohol meer worden 

verkocht. 

Eind oktober is onduidelijk wat de volgende stap vanuit het 

kabinet zal zijn, er is nog een week nodig om te bepalen of 

de curve inderdaad afvlakt. 

Wat betekent dat voor de gemeenten  
en de veiligheidsregio?

In de tweede helft van oktober is de crisisorganisatie druk 

met de juiste interpretatie van de noodverordening. De zorg 

voor de continuïteit voor de crisisorganisatie staat prominent 

op de agenda van het ROT en de crisisoverleggen. 

Het is zorgelijk of de continuïteit van de organisatie geborgd 

kan blijven. 

In het RBT van 21 oktober wordt een nieuwe 

handhavingsstrategie vastgesteld. Hiermee kan sneller vanuit 

de waarschuwingsfase naar de boetefase wordt overgegaan 

in het publieke domein.

Eind oktober wordt een aparte operationeel leider 

aangewezen voor de afstemming met de AZC’s in Drenthe in 

verband met een aantal besmettingen op hun locaties. Het 

COA is verantwoordelijk, maar overleg over de maatregelen 

die op locaties worden genomen is wenselijk. 

Coronamaatregelen
Op 14 oktober wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld.

LEADERS INTENT CRISISORGANISATIE

Drentse overheid straalt eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uit. Juist in deze donkere dagen zijn we Drenten voor elkaar. De 
tweede golf is hevig en vraagt veel ons. We willen zicht en controle houden op het virus en de juiste maatregelen treffen welke worden 
nageleefd. We gaan er van uit dat de Drentse samenleving deze verantwoordelijkheid pakt maar waar dat niet gebeurt treden we op. 
Naoberschap en onze nuchterheid zijn het kompas waarop we varen om door de crisis te komen.
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November 
1 november t/m 30 november

Wat gebeurt er rondom het virus?

Het RIVM duidt half november dat de tweede golf 

veel langzamer afneemt dat de eerste golf. Het aantal 

besmettingen neemt wel af. 

Eind november bereidt het RIVM zich voor op de uitvoering 

van het coronavaccin. 

Wat gebeurt er in de samenleving?

Omdat het aantal besmettingen zich ongunstig ontwikkelt, 

worden op 3 november meer maatregelen afgekondigd:

• Thuis mag je maximaal twee personen ontvangen.

• Groepen binnen en buiten mogen niet groter zijn dan 

twee personen.

• Musea, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen en 

zwembaden gaan dicht. 

• Reis niet naar het buitenland tot half januari. 

Op 17 november volgt een nieuwe persconferentie. Het beeld 

is dat mensen zich goed aan de regels houden. Het aantal 

besmettingen wordt minder. De regels worden aangepast:

• Thuis mag je nu maximaal drie personen ontvangen.

• In een ruimte binnen mogen maximaal 30 personen 

aanwezig zijn. 

• Buiten mogen maximaal vier personen samen zijn. 

• Mondkapjes moeten ook op scholen gedragen worden. 

Het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling  

wordt verboden. 

Wat betekent dat voor de gemeenten  
en de veiligheidsregio?

Er wordt in de weekenden gehandhaafd op illegale feesten 

en samenkomsten van jongeren. 

Afgestemd wordt om aan boa’s/toezichthouders een bonus 

van 300 euro toe te kennen in lijn met de bonus die de politie 

ontvangt. 

Er vindt afstemming plaats over het carbidschieten met de 

jaarwisseling. Het Drentse standpunt is dat onder strenge 

voorwaarden carbidschieten is toegestaan. 

Er wordt in een werkgroep onder regie van de VDG een 

notitie voorbereid over de overgang per 1 december naar de 

Wet Tijdelijke Maatregel Covid (WTM). 

Coronamaatregelen
Op 18 november wordt een nieuwe noodverordening 

vastgesteld. Op 1 december wordt de noodverordening 

ingetrokken. Per 1 december gaat de ministeriele regeling 

onder de tijdelijke wet maatregeling COVID-19 in werking. 

Een werkgroep onder regie van de VDG bereidt een 

notitie voor over deze omslag en de wijze van samenwerken 

in Drenthe. 
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Een aantal jaren geleden hebben we in Drenthe de crisisorganisatie herzien. We hebben daarbij rekening gehouden met 

de schaal van Drenthe, de risico’s en de organisatie die we nodig hebben om crises te bestrijden. We hebben getraind en 

geoefend. En we hebben rekening gehouden met dat elke crises ons weer voor nieuwe uitdagingen stelt. De uitdaging 

die we met COVID-19 zijn aangegaan, was ongekend. 

Nog nooit hebben we een crisisorganisatie zo lang operationeel gehad. De Drentse gemeenten, de GGD, de 

Veiligheidsregio en andere partners hebben intensief samengewerkt. Een mooi voorbeeld daarvan was een stafsectie die 

belast was met de continuïteit; een soort intergemeentelijke en multidisciplinair uitzendbureau. Zoals zo vaak in onze 

provincie, als we een klus moeten klaren, zetten we de schouders er onder.  

Deze bestuurlijke verantwoording is wat mij betreft niet een definitieve evaluatie van aanpak van de COVID-crisis. De 

crisis is nog niet voorbij en er staan ons nog uitdagingen te wachten. Denk daarbij aan de operatie om Drentse inwoners 

te vaccineren. Er is ondertussen een tussenevaluatie gemaakt van het functioneren van de crisisorganisatie in de eerste 

maanden van de COVID-crisis.

De VRD is een gemeenschappelijke regeling. Het bijvoeglijke naamwoord ‘gemeenschappelijk’ heeft meer betekenis 

gekregen. Wij waren samen de veiligheidsregio; de gemeenten, de GGD, het OM, de politie en de uitvoeringsorganisatie 

VRD. 

De samenwerking met de Vereniging Drentse Gemeenten is geïntensiveerd en bleek van grote waarde. We konden 

daardoor zowel aandacht besteden aan het bestrijden van de crisis als het beperken van de gevolgen ervan. We hoefden 

niet te kiezen en geen van beide processen heeft er onder te leiden gehad. Ook de betrokkenheid en inzet van de 

provincie Drenthe mag daarbij niet onvermeld blijven. 

Verantwoorden en evalueren is wat mij betreft niet alleen een opsomming wat er beter moet, maar ook een moment 

waarop we definiëren wat er goed ging en wat we willen behouden voor de toekomst. De crisis is nog niet voorbij en 

ook na initiële crisis, wachten ons nog veel uitdagingen. Drenthe heeft aangetoond deze uitdagingen aan te kunnen. 

Om te beginnen met de totale lockdown op 15 december 2020.

Fred Heerink

Directeur Veiligheidsregio

Epiloog van de directeur veiligheidsregio
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Bijlage 1: 

Overzicht besluiten COVID-19 door voorzitter 
Veiligheidsregio Drenthe

Datum Besluit Op grond van

06-07-2020

Ter bescherming van de belangen van de gezondheid, het verkeer en ter voorkoming 
en bestrijding van wanordelijkheden is besloten dat demonstraties, waarbij 
landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994, 
de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, zijn verboden. 
 
Dit verbod geldt in het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe, dat wil zeggen in de 
provincie Drenthe, voor de periode ingaande op maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en 
eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur.

Artikel 5 lid 1 
Wet openbare 
manifestaties

14-08-2020
Ontheffing aan  Terra MBO Emmen voor het organiseren van een samenkomst, ten 
behoeve van de werving en introductie van studenten.

Artikel 2.1a 
Noodverordening

14-08-2020
Ontheffing aan NHL Stenden University of Applied Science voor het organiseren van een 
samenkomst, ten behoeve van de werving en introductie van studenten

Artikel 2.1a 
Noodverordening

19-08-2020
Ontheffing aan het Drenthe college voor het organiseren van een samenkomst, ten 
behoeve van de werving en introductie van studenten.

Artikel 2.1a 
Noodverordening

20-08-2020

Ontheffing aan de Hanzehogeschool Groningen voor het organiseren van een samen-
komst, ten behoeve van de werving en introductie van studenten van de opleidingen: 
 
Fysiotherapie 
SSE

Artikel 2.1a 
Noodverordening

24-08-2020

Ontheffing aan de NHL Stenden Hogeschool voor het organiseren van een samenkomst, 
ten behoeve van de werving en introductie van studenten voor de opleidingen :

Pabo 
Hotel Management School

Artikel 2.1a 
Noodverordening

25-08-2020

Ontheffing aan de Hanzehogeschool Groningen voor het organiseren van een 
samenkomst, ten behoeve van de werving en introductie van studenten van de opleiding: 
 
Facility Management

Artikel 2.1a 
Noodverordening

26-08-2020

Ontheffing aan het Alfa-college Hoogeveen voor het organiseren van een samenkomst, 
ten behoeve van de werving en introductie van studenten van de opleiding: 
 
Zorg 
Welzijn 
Schoonheidsverzorging 
Economie 
Uniform Beroepen 
Logistiek

Artikel 2.1a 
Noodverordening
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Datum Besluit Op grond van

31-08-2020

Ontheffing aan Alfa-college Groningen voor het organiseren van een samenkomst, ten 
behoeve van de werving en introductie van studenten van de opleiding:  
 
Engineering 
MVZ-IG 
Onderwijsassistent 
Pedagogisch medewerker 
Verpleegkunde 
Uniform Beroepen 
Human Technology 
Commercieel Energie Technicus

Artikel 2.1a 
Noodverordening

01-09-2020
Ontheffing aan het Noorderpoort college voor het organiseren van een samenkomst, ten 
behoeve van de werving en introductie van studenten van de opleiding uniformberoepen.

Artikel 2.1a Noodver-
ordening

01-09-2020
Ontheffing aan Studentenzaalvoetbalvereniging G.S.F.V. Drs. Vijfje verlenen voor het 
organiseren van deze samenkomst, ten behoeve van de werving en introductie van 
studenten van de opleiding.

Artikel 2.1a 
Noodverordening

10-10-2020
Aanwijsbesluit om eetcafé Hoogersmilde V.o.f. Rijksweg 182, 9423 PD Hoogersmilde aan te 
wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden.

Artikel 2.5 Noodveror-
dening

10-11-2020
Ontheffing voor het in artikel 2.0 van de Noodverordening gelimiteerde, aantal van 30 
toegestane personen bij een uitvaart in Eelderwolde tot een maximum van 50 personen.

Artikel 3 lid 1 sub c 
Noodverordening

12-11-2020
Ontheffing voor het in artikel 2.0 van de Noodverordening gelimiteerde, aantal van 30 
toegestane personen bij een uitvaart in Roden tot een maximum van 50 personen.

Artikel 3 lid 1 sub c 
Noodverordening

16-11-2020
Ontheffing voor het in artikel 2.0 van de Noodverordening gelimiteerde aantal van 30 
toegestane personen bij een uitvaart in Assen tot een maximum van 60 personen.

Artikel 3 lid 1 sub c 
Noodverordening

16-11-2020

Ter bescherming van de belangen van de gezondheid, het verkeer en ter voorkoming en 
bestrijding van wanordelijkheden bij demonstraties (en reizen naar demonstraties) waarbij 
landbouwvoertuigen worden gebruikt zijn voorwaarden gesteld. 
 
Deze beperkingen gelden in het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe, dat wil zeggen in 
de provincie Drenthe, voor de periode ingaande op maandag 16 november 2020 om 18.00 
uur en eindigend op zondag 22 november 2020 om 23.00 uur.

Artikel 5 lid 1 
Wet openbare 
manifestaties

19-11-2020
Ontheffing voor het in artikel 2.0 van de Noodverordening gelimiteerde, aantal van 30 
toegestane personen bij een uitvaart in Meppel tot een maximum van 60 personen.

Artikel 3 lid 1 sub c 
Noodverordening

20-11-2020

Ontheffing voor de volleybalvereniging OLHACO om sporthal Trasselt te gebruiken voor 
een condoleance.

Artikel 2.0 
noodverordening, 
sluiting voor publiek 
openstaande 
gebouwen en eet- en 
drinkgelegenheden

21-11-2020
Besluit voorschriften en beperkingen te verbinden aan een demonstratie van de 
Steungroep Boeren en Burgers.

Artikel 5 lid 1 
Wet openbare 
manifestaties

01-12-2020
Intrekking van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 
2020.

Gemeentewet en Wvr 
– aanwijzing minister
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Bijlage 2: 
Overzicht bestuursrechtelijke maatregelen, 
verbeuring dwangsommen, bezwaarschriften en 
voorlopige voorzieningen COVID-19 VRD 2020

Bestuursrechtelijke maatregelen

Nr. Datum Maatregel Naam Plaats

1 15-06-2020 Last onder bestuursdwang TinQ Meppel

2 25-06-2020
Last onder dwangsom  
€ 4.000,-

Café De Nachtwacht Hoogeveen

3 19-07-2020
Last onder dwangsom  
€ 10.000,-

Café De Kansel Meppel

4 01-08-2020
Preventieve last onder 
dwangsom (is omgezet in 
een waarschuwing)

Strand Nijstad Hoogeveen

5 14-08-2020
Last onder dwangsom 
 € 4.000,-

Molly’s danscafé Hoogeveen

6 14-08-2020
Last onder dwangsom  
€ 4.000,-

Pand 3&40 Hoogeveen

7 10-10-2020 Sluiting eetcafé Eetcafé Hoogersmilde Hoogersmilde

8 16-10-2020
Preventieve last onder 
dwangsom € 10.000,-

Bysun/ Sonkrag 
Zonnepanelen/ Druvac

Meppel

9 23-10-2020
Preventieve last onder 
dwangsom € 10.000,-

Lingua Coach 
(prostitutiebedrijf Nikita’s 
secrets)

Meppel

10 18-10-2020 
Last onder dwangsom  
€ 2.500,-

Vue Hoogeveen Hoogeveen

11 23-10-2020
Last onder dwangsom  
€ 2.500,-

Profit Gym Assen

12 27-10-2020
Last onder dwangsom  
€ 2.500,-

Achilles 1894 Assen

13 4-11-2020
Last onder dwangsom  
€ 2.500,-

Chinees Indisch Restaurant 
Hui Mao

Dieverbrug 

14 12-11-2020
Preventieve last onder 
dwangsom € 10.000,-

Vlinderparadijs Papiliorama Havelte

15 27-11-2020
Last onder dwangsom  
€ 2.500,-

Sultana Assen

16 27-11-2020
Last onder dwangsom € 
2.500,-

Sinbad Assen
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Verbeuring dwangsom

Nr. Datum Bedrag Naam Plaats Bezwaar gemaakt tegen  
invorderingsbeschikking

1 13-09-2020 € 4.000,- Molly’s danscafé Hoogeveen Nee

2 06-09-2020
€ 10.000,- Café De Kansel Meppel Invorderingsbeschikking is nog  

niet genomen.

3 30-11-2020
€ 10.000,- Vlinderparadijs 

Papiliorama
Havelte Invorderingsbeschikking is nog  

niet genomen.
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Bezwaarschriften

Nr. Datum Bezwaar tegen Naam Plaats Besluit

1 21-04-2020

Besluit  om ‘Private 
Dining Room’ concept 
bij Hotel Ten Cate niet 
toe te staan.

Hotel Ten Cate Emmen De vastgestelde 
Noodverordening 
is een algemeen 
verbindend 
voorschrift. Dit 
betekent dat geen 
bezwaar gemaakt  
kan worden.

2 17-06-2020

Aanwezigheid 
van drie personen 
(2 cursisten en 1 
opleider) in een 
vrachtwagencabine

PlasBossinade 
advocaten namens 
Kreeft opleidingen

Hoogeveen Bezwaarschrift 
is ingetrokken 
i.v.m. versoepeling 
maatregelen 
waardoor 2 cursisten 
en 1 opleider weer in 
vrachtwagencabine 
mochten.

3 25-07-2020

Wom-beschikking 
(beperking uitvoering 
demonstratierecht)

W. Hepping 
(landbouwbedrijf)

Drenthe Bezwaarschrift is 
ingetrokken. Doel 
van de heer Hepping 
was dat conclusies 
en lering getrokken 
zouden worden, zodat 
een volgende keer 
niet weer (onbewust) 
dezelfde fout 
gemaakt zal worden. 
Het verweerschrift 
(met antwoorden op 
zijn vragen) heeft 
hem uiteindelijk 
doen besluiten het 
bezwaarschrift in  
te trekken.

4 07-07-2020

Wom-beschikking 
(beperking uitvoering 
demonstratierecht)

J. Zwaan Drenthe Bezwaarschrift is niet-
ontvankelijk verklaard 
omdat er geen 
gronden van bezwaar 
zijn aangeleverd.

5 10-07-2020

Last onder 
bestuursdwang

TinQ Meppel Bezwaarschrift 
gegrond verklaard. 
De activiteit had niet 
aangemerkt mogen 
worden als een 
evenement. Daarom 
geen overtreding van 
de Noodverordening.

6 27-07-2020

Last onder dwangsom Café De Kansel Meppel Is formeel nog niet 
in behandeling 
genomen omdat de 
VRD deze niet binnen 
de wettelijke termijn 
heeft ontvangen. 
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Nr. Datum Bezwaar tegen Naam Plaats Besluit

7 04-08-2020

Preventieve last onder 
dwangsom

Lido Drenthe 
handelend onder de 
naam Strand Nijstad

Hoogeveen De preventieve last 
onder dwangsom 
is ingetrokken en 
gewijzigd in een 
waarschuwing. 
Daarom 
bezwaarschrift 
ingetrokken.

8 14-08-2020
Last onder dwangsom Molly’s danscafé Hoogeveen Bezwaarschrift is 

ongegrond verklaard.

9 21-10-2020
Last onder dwangsom Vue Hoogeveen Hoogeveen Bezwaarschrift is 

ingetrokken.

10 21-10-2020
Afwijzing ontheffing 
art. 3.1 lid 1 c van de 
noodverordening

Ballorig B.V. Assen/Emmen Bezwaarschrift is 
ingetrokken.

11 18-11-2020
Preventieve last onder 
dwangsom

H.J.J. Hendriks / 
Vlinderparadijs 
Papiliorama

Havelte Procedure loopt nog.

Voorlopige voorzieningen

Nr. Datum Strekking Naam Plaats Besluit

1 21-10-2020

Schorsing last onder 
dwangsom

Hemwood advocaten 
namens Vue 
cinemas B.V., Vue 
Hoogeveen B.V. 
en de Nederlandse 
Vereniging van 
Bioscopen en 
Filmtheaters (NVBF)

Hoogeveen De voorzieningen-
rechter heeft 
het verzoek om 
een voorlopige 
voorziening van 
Vue Hoogeveen B.V. 
afgewezen, geen 
spoedeisend belang.

2 30-10-2020

Afwijzing ontheffing Ballorig B.V. Assen en Emmen De voorzieningen-
rechter heeft 
het verzoek om 
een voorlopige 
voorziening 
van Ballorig B.V. 
afgewezen, geen 
spoedeisend belang.

3 23-11-2020

Vernietigen 
preventieve last 
onder dwangsom, 
geen mogelijkheid 
tot effectueren 
dwangsom

H.J.J. Hendriks / 
Vlinderparadijs 
Papiliorama

Havelte Toegewezen, besluit 
tot zes weken 
beslissing op bezwaar 
geschorst.



Nr. Datum Bezwaar tegen Naam Plaats Besluit

7 04-08-2020

Preventieve last onder 
dwangsom

Lido Drenthe 
handelend onder de 
naam Strand Nijstad

Hoogeveen De preventieve last 
onder dwangsom 
is ingetrokken en 
gewijzigd in een 
waarschuwing. 
Daarom 
bezwaarschrift 
ingetrokken.

8 14-08-2020
Last onder dwangsom Molly’s danscafé Hoogeveen Bezwaarschrift is 

ongegrond verklaard.

9 21-10-2020
Last onder dwangsom Vue Hoogeveen Hoogeveen Bezwaarschrift is 

ingetrokken.

10 21-10-2020
Afwijzing ontheffing 
art. 3.1 lid 1 c van de 
noodverordening

Ballorig B.V. Assen/Emmen Bezwaarschrift is 
ingetrokken.

11 18-11-2020
Preventieve last onder 
dwangsom

H.J.J. Hendriks / 
Vlinderparadijs 
Papiliorama

Havelte Procedure loopt nog.

Bijlage 3: 
Gebruikte bronnen
Bronnen:

• Dagblad van het Noorden via www.dvhn.nl
• IFV, De veiligheidsregio’s in de eerste weken van de coronacrisis
• NOS via www.nos.nl
• Rijksoverheid via www.rijksoverheid.nl en via www.rijksoverheid.archiefweb.eu 
• RIVM via www.RIVM.nl en via www.RIVM.archiefweb.eu 
• RTV Drenthe via www.rtvdrenthe.nl
• VRD, Tussenevaluatie crisisorganisatie COVID-19
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis_in_Nederland 
• VRD Raadsinformatiebrieven COVID-19 
• VRD verslagen RBT verslagen COVID-19

Met dank aan de voorbeelden van:
• Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 https://veiligheidsregio-zuid-holland-zuid.instantmagazine.com/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/tijdlijn-coronacrisis-vrzhz/tijdlijn/
• Veiligheidsregio Fryslân

Voorlopige voorzieningen

Nr. Datum Strekking Naam Plaats Besluit

1 21-10-2020

Schorsing last onder 
dwangsom

Hemwood advocaten 
namens Vue 
cinemas B.V., Vue 
Hoogeveen B.V. 
en de Nederlandse 
Vereniging van 
Bioscopen en 
Filmtheaters (NVBF)

Hoogeveen De voorzieningen-
rechter heeft 
het verzoek om 
een voorlopige 
voorziening van 
Vue Hoogeveen B.V. 
afgewezen, geen 
spoedeisend belang.

2 30-10-2020

Afwijzing ontheffing Ballorig B.V. Assen en Emmen De voorzieningen-
rechter heeft 
het verzoek om 
een voorlopige 
voorziening 
van Ballorig B.V. 
afgewezen, geen 
spoedeisend belang.

3 23-11-2020

Vernietigen 
preventieve last 
onder dwangsom, 
geen mogelijkheid 
tot effectueren 
dwangsom

H.J.J. Hendriks / 
Vlinderparadijs 
Papiliorama

Havelte Toegewezen, besluit 
tot zes weken 
beslissing op bezwaar 
geschorst.



Bijlage 4: 
Raadsinformatiebrieven
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informatie over formele bestuurlijke rollen en afspraken binnen GRIP 4 COVID-19 

 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden en colleges van B&W,       

 

Het is uniek te noemen dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe zich rechtstreeks tot de Drentse 

gemeenteraden richt. Maar de bijzondere omstandigheden waarin wij ons wereldwijd, landelijk en ook in 

onze regio momenteel bevinden, vragen daarom. Op 16 maart 2020 heb ik een noodverordening 

vastgesteld om de regels te formaliseren. Ik heb de plicht u daarover actief te informeren (artikel 40, Wet 

Veiligheidsregio’s). U vindt de noodverordening in de bijlage.  

In verband met het coronavirus is vrijdag 13 maart opgeschaald naar een provinciale aanpak (GRIP-4) in 

plaats van een gemeentelijke aanpak. De opschaling naar GRIP-4 wordt gedaan in situaties waarin een 

crisis de grenzen van een gemeente overstijgt. We hebben nu te maken met een dergelijke crisis. In zo’n 

situatie krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding.  

Via deze brief wil ik u informeren over de formele bestuurlijke rollen en afspraken binnen deze GRIP-4 

situatie en ook de manier waarop wij dat als burgemeesters van alle Drentse gemeenten gezamenlijk 

invullen. Wij hebben de ambitie om samen op te trekken, om onze Drentse inwoners op een eenduidige 

manier te kunnen informeren en ondersteunen.  

Wij hebben dat vastgelegd in een zogenaamde Leaders Intent, het hogere doel waar we samen aan 

werken: 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Drentse overheid straalt eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uit.  

We stimuleren de Drentse samenleving om op een passende manier invulling te geven 

aan de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen zo gezond 

mogelijk te houden om zo de piekbelasting op de gezondheidszorg hanteerbaar te 

houden.  

De te nemen maatregelen en communicatie daarover zijn proportioneel gericht op een 

juiste balans tussen het beoogde effect en de continuïteit van de samenleving. 
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Rollen en verantwoordelijkheden 

Als voorzitter van de Veiligheidsregio heb ik een Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeengeroepen, bestaande 

uit de burgemeesters van de 12 Drentse gemeenten, en ook de Gebiedsofficier van Justitie en een 

vertegenwoordiger van de Eenheidsleiding van de Politie Noord-Nederland. Hiermee is feitelijk het 

algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe overgeheveld naar het RBT. Het RBT bestaat daarnaast 

uit vertegenwoordigers van de waterschappen, defensie en de GHOR.  

Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter van de veiligheidsregio geen besluiten 

dan nadat hij het RBT - de 12 Drentse burgemeesters - daarover heeft geraadpleegd. We hebben in 

Drenthe de ambitie om gezamenlijk in goed overleg tot besluiten te komen. Als voorzitter heb ik 

uiteindelijk wel de doorzettingsmacht om een besluit te nemen. 

Een burgemeester kan in het RBT schriftelijk bezwaar aantekenen als hij van mening is dat een 

voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt. Zodra de omstandigheden het 

toelaten, ontbindt de voorzitter het RBT. 

Vakspecialisten van GGD, brandweer, politie, gemeenten en de Veiligheidsregio Drenthe ondersteunen de 

voorzitter van de veiligheidsregio. Zij worden hiervoor vrijgemaakt uit hun eigen organisaties. Er zijn 

verschillende disciplines werkzaam, zoals communicatie, juridische zaken en informatie. Ik vind het mooi 

te zien hoe we vanuit heel Drenthe gezamenlijk de schouders eronder zetten om onze inwoners zo goed 

mogelijk van dienst te zijn.  

Als voorzitter van de veiligheidsregio breng ik na afloop van deze GRIP-4 situatie schriftelijk verslag uit aan 

u als raden van de Drentse gemeenten (artikel 40, Wet veiligheidregio’s). Hierin zal ik het verloop van de 

gebeurtenissen beschrijven en ook de besluiten die we hebben genomen. U kunt ook lezen of een 

burgemeester gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen. 

Zoals gezegd, trekken we als Drentse burgemeesters gezamenlijk op. Ongeacht de omstandigheden blijft 

iedere Drentse burgemeester optreden vanuit de rol van burgervader richting zijn of haar eigen inwoners. 

Uw burgemeester zal u dan ook zelf regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De 

bevoegdheden van de voorzitter van de Veiligheidsregio zijn in de bijlage nader beschreven. 

De Drentse werkwijze 

We zetten er samen de schouders onder in Drenthe. Passend bij het gemeenschappelijk optrekken, 

proberen we zoveel mogelijk op Drentse schaal invulling te geven aan de maatregelen van het rijk. Op die 

manier treden we als één overheid naar buiten en stralen we betrouwbaarheid en rust uit in een tijd vol 

onzekerheid voor onze inwoners en bedrijven.  

Vanuit het RBT is de kring van gemeentesecretarissen gevraagd om in gezamenlijkheid afspraken te 

maken over de dienstverlening van de Drentse gemeenten. Voor onze organisaties is de impact groot. We 

volgen als werkgever de maatregelen van het kabinet. Collega’s werken waar mogelijk thuis, we beperken 

fysieke overleggen tot dat wat noodzakelijk is en houden extra rekening met hygiëne en afstand.  

Voor raadsvergaderingen geldt ook dat zij in principe doorgang kunnen vinden, maar zonder publiek en 

met een beperkt aantal ambtenaren. De raadsvergaderingen zijn openbaar en kunnen gevolgd worden via 

internet. Op die manier doen we recht aan de democratie en kunnen noodzakelijke besluiten genomen 

worden. Het is aan u als raden zelf of het nodig of wenselijk is dat de raadsvergadering in uw gemeente 

doorgaat. 

Wij doen wat we kunnen om onze dienstverlening op peil te houden. Dat vraagt in sommige gevallen veel 

creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkers. Wel vragen we inwoners om zoveel mogelijk telefonisch 

en digitaal contact met ons te zoeken.  
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Tot slot 

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. We merken dat inwoners van Drenthe elkaar 

steunen. Laten we dat met elkaar vasthouden en stimuleren. We bereiden ons voor op een langdurige 

situatie waarin we blijvend een beroep moeten doen op de inzet van de medewerkers van de gemeente en 

provincie. Ik heb grote waardering voor de inzet van een ieder in Drenthe en de manier waarop we er als 

overheid, ondernemers en inwoners samen de schouders onder zetten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marco L.J. Out 

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 

 

Bijlagen:  
1. Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe 

2. Bevoegdheid voorzitter en bestuurlijke verantwoording 
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Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe houdende voorschriften ter voorkoming 
van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Drenthe). 
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s, 

 

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie 

en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG, 

besluit de volgende regeling vast te stellen: 

 

Artikel 1. Werkingssfeer 
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de 

Veiligheidsregio Drenthe te weten Aa & Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, 

Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden. 

 

Artikel 2. Verboden 
1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en 

samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar 

meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. 

Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen 

en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen. 

2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden: 

a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), 

met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en 

bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten; 

b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en 

sportvelden; 

c. sauna’s; 

d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen 

met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden 

aangeboden; 

e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van 

softdrugs (afhaalfunctie). 

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio 

aangewezen (categorieën van) gevallen. 

 
Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen 
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen 

onmiddellijk te worden opgevolgd.  

 

Artikel 4. Toezicht 
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast: 

a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering; 

b. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld 

in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;  

c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;  

d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van 

Strafvordering.  
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Artikel 5. Intrekking  
Het besluit ‘Handelingskader voor Drentse gemeenten betreffende bijeenkomsten van 100 personen of meer’ 

van 13 maart 2020 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (abusievelijk genoemd: voorzitter van 

het regionaal beleidsteam) wordt per heden ingetrokken. 

 
Artikel 6. Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking. 

 

Artikel 7. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe. 

 

Vastgesteld op 16 maart 2020 te Assen  

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe,  

 
 

M.L.J. Out 
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BIJLAGE 2 

Bevoegdheid voorzitter Veiligheidsregio  

De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft een aantal bevoegdheden die voortvloeien uit een tweetal 

wetten.  

A. Voortvloeiend uit artikel 39 Wet veiligheidregio’s 

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan 

daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan: 

 Het gezag en bevelsbevoegdheid bij brand   

 Het opperbevel in geval van een ramp 

 De bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan de Regionale Ambulance Voorziening 

 De zorgplicht ten tijde van een ramp of crises voor de informatievoorziening aan de bevolking en aan 

de bij de rampenbestrijding betrokken personen.  

 Toezicht op openbare samenkomsten en de bevelsbevoegdheid daarbij bevelen te geven met oog op 

bescherming veiligheid en gezondheid.  

 De mogelijkheid om woningen en of gebouwen te sluiten met het oog op de openbare orde 

 Aanwijzing veiligheidsrisicogebieden  

 Bevelen te geven ter beperking van het gevaar 

 Bevoegdheid om groepen personen tijdelijk te doen ophouden op een bepaalde plaats of daarnaar 

over te brengen 

 Gezag over politie en marechaussee 

 Verzoeken tot landelijke politiebijstand  

 Beperken en of verbieden van openbare manifestaties 

 Aanwijzingen voor samenkomsten voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging, 

vergadering of betoging of opdrachten te geven en/of meteen de samenkomst te beëindigen en 

uiteen te gaan  

 

B. Voortvloeiend uit de Wet publieke gezondheid  

Daarnaast heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio op grond van de Wet publieke gezondheid onder 

aansturing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nog een aantal andere bevoegdheden. 

Het gaat om bevoegdheden tot: 

• het nemen van maatregelen ten aanzien van isolatie (artikel 31 Wpg) en quarantaine, (artikel 35 

Wpg) 

• het nemen van maatregelen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen bij (een gegrond 

vermoeden) van besmetting (artikel 47 Wpg). 

• het opdragen van maatregelen aan de exploitant van een burgerhaven, burgerluchthaven of 

vervoersbedrijven ter voorkoming en bestrijding van infectieziektes (artikel 54 en 55 Wpg).  

 
Bestuurlijke verantwoording  

De voorzitter van de veiligheidsregio beantwoordt, in overeenstemming met de burgemeesters die deel 

uitmaakten van het regionaal beleidsteam, schriftelijk de vragen die de raden na ontvangst van het verslag 

stellen. 

De voorzitter van de veiligheidsregio verstrekt in een raad van een gemeente uit deze veiligheidsregio 

mondelinge inlichtingen over zijn besluiten indien de desbetreffende raad daarom verzoekt. De raad zendt 

een afschrift van het verzoek aan de Commissaris van de Koning. 

Indien de raad, gehoord de inlichtingen van de voorzitter van de veiligheidsregio, besluit zijn standpunt over 

de voorzittersbesluiten ter kennis te brengen van de minister van Justitie en Veiligheid, geschiedt dit door 

tussenkomst van de commissaris van de Koning. De commissaris laat het standpunt van de raad vergezeld 

gaan van zijn oordeel over de besluiten. 

Voor zover bevoegdheden niet zijn overgegaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio blijven de 

bevoegdheden van de burgemeester en de colleges vanuit de wet daar liggen en daarmee dus ook de 

verantwoording.  



 
 

 

 
 
 Aan: De leden van de Drentse gemeenteraden  
  
in afschrift:  colleges van burgemeester en wethouders  
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onderwerp 
Informatie over het verloop van de crisis COVID 19 
 
 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden,       
 

Op 18 maart jl. bent u geïnformeerd door de voorzitter van de veiligheidsregio over de bijzondere situatie 
waarin we ons momenteel bevinden. Het is belangrijk om u als raad regelmatig te informeren over de 
stand van zaken. Zolang deze crisis vraagt om een provinciale aanpak (GRIP-4) zal ik dit om de paar 
weken doen of eerder als de actualiteit daar om vraagt.  

 
Begin deze week werd duidelijk dat de huidige maatregelen worden verlengd. Deze beslissing raakt ons 
allemaal, ook de Drentse bevolking. Op hoofdlijnen zijn we heel tevreden over hoe voortvarend de zaken 
worden opgepakt in Drenthe. De samenwerking tussen de verschillende partijen, de provincie en de twaalf 
Drentse burgemeesters verloopt goed. 

 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op dit moment. Dit gebeurt aan de hand van vijf 

thema’s, waar ook landelijk mee wordt gewerkt. Deze thema’s zullen telkens terugkeren zodat u een 
helder beeld krijgt van de genomen maatregelen en welke zaken spelen.  
 
 Reguleren besmetting / continuïteit van de zorg 
 Continuïteit vitale processen 
 Risico kwetsbare personen 
 Financieel/economisch  

 Openbare orde en veiligheid   
 
Reguleren besmetting / continuïteit van de zorg 
Ook in Drenthe blijft de zorg om de beddencapaciteit bestaan. We bereiden ons voor op meerdere 
scenario’s. Welk scenario in de komende periode van toepassing wordt, is uiteraard afhankelijk van de 
verspreiding van het virus en van het aantal patiënten dat op de Intensive Care moet worden opgenomen. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het creëren van meer bedden. Door zogenaamde COVID-huizen 
en zorghotels te creëren, kunnen we ook patiënten elders opvangen. Hiermee vermindert de druk op de 
ziekenhuizen. Het lijkt in ons voordeel te zijn dat we in Drenthe iets meer tijd hebben gehad om ons voor 
te bereiden. Een zorgpunt blijft wel de beschikbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit 
wordt landelijk gecoördineerd.  

 
Continuïteit vitale processen 
Binnen de diverse organisaties met vitale processen worden de taken voortvarend opgepakt. Zo is de 
kinderopvang voor ouders met een vitaal beroep door de brancheorganisatie goed georganiseerd. Ook 
binnen de gemeenten zijn de continuïteitsplannen gereed en blijven cruciale processen goed overeind. De 
Veiligheidsregio kan tijdens deze crisis ook haar reguliere taken aan, zoals afgelopen week bleek tijdens de 
grote brand bij Attero in Wijster. Naast organisaties in de zorg zijn er meerdere organisaties die voor hun 
bedrijfsprocessen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben. Deze hebben wij in beeld. De 
continuïteit van bijvoorbeeld het waterschap of rioleringsbedrijven is ook mede afhankelijk van deze 

beschikbaarheid. Deze hebben wij in beeld en gemeld bij het landelijke coördinatiepunt.  
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Risico kwetsbare personen 
Er is een regionaal kernteam Psychosociale Hulpverlening (PSH) gestart. In dit overleg zijn de doelgroepen 
in kaart gebracht die mogelijk extra aandacht behoeven. Er is beschreven wat er al voor die doelgroepen 

wordt gedaan, wat nog moet worden uitgezocht en waar we op langere termijn op moeten letten. Uit het  
huidige beeld blijkt dat de kwetsbare groepen in beeld zijn en dat ze ook de benodigde ondersteuning 
krijgen. Wel is de verwachting dat bij verlenging van de huidige maatregelen er meer problemen zullen 

ontstaan met psychosociale gevolgen. De gevolgen en interventies worden nu in kaart gebracht. 
  
Financieel/ economisch 
In de afgelopen periode hebben wij veel vragen van ondernemers, organisaties en inwoners ontvangen. 
Vragen over hoe om te gaan met de afgekondigde maatregelen maar ook zorgen werden gedeeld. De 
ontvangen vragen en zorgen hebben wij geïnventariseerd en opgepakt. Hieruit blijkt dat deze onderwerpen 

vaak een relatie met de crisis hebben maar niet direct thuishoren in de crisisstructuur. In het overleg met 
de 12 Drentse burgemeesters (RBT) is eerder besloten dat we zoveel mogelijk werken volgens onze 
normale werkwijzen en tegelijkertijd eenheid uitstralen.  
 
Dit betekent dat provinciebrede vraagstukken zoveel mogelijk gecoördineerd worden opgepakt. Dit kan 
vanuit de Veiligheidsregio Drenthe, maar ook de VDG, de provincie en gemeenten onderling kunnen hierin 
een coördinerende rol pakken, afhankelijk van het thema. Indien nodig worden gemeentesecretarissen 

gevraagd om de benodigde capaciteit beschikbaar te stellen. Dit alles met als uitgangspunt: waar mogelijk 
trekken we gezamenlijk op en waar nodig blijft er ruimte voor lokale invulling. Op die manier stralen we 

een eenduidige boodschap uit naar onze inwoners en ondernemers. Een goed voorbeeld hiervan is de 
samenwerking omtrent economische vraagstukken afgelopen week. Deze wijze van samenwerking is 
uniek.  

 
Openbare orde en veiligheid 
Op 26 maart jl. is de aangepaste noodverordening vastgesteld. Deze heeft u op 27 maart jl. ontvangen. De 
eerdere noodverordening is daarmee uitgebreid met een aantal verbodsartikelen. Deze aanpassingen 
waren noodzakelijk omdat op een aantal punten de bewustwording nog tekortschoot. Ik merk dat we op dit 
moment in een andere fase zijn beland. De fase van gewenning en dat zie je terug in het beeld op straat.  
Dat is een positieve ontwikkeling. Het uitgangspunt voor de handhaving in Drenthe blijft in eerste instantie 
het goede gesprek. Handhaving wordt gecoördineerd binnen de gemeentelijke kolom en zij werken nauw 

samen met de Politie. Alle functionarissen spreken mensen aan die de regels nog niet goed opvolgen. Bij 
herhaaldelijke overtredingen of recalcitrant gedrag worden boetes uitgedeeld.  
 
Op dit moment gaat onze aandacht met name uit naar het verloop van de maatregelen in het kader van 
toerisme en recreatie in combinatie met de goede weersverwachting. De landelijke oproep aan de 
Nederlanders om zo weinig mogelijk reisbewegingen te maken is helder. Met de regels voor de 

recreatiebranche, het sluiten van bruggen voor de vaarrecreatie etc. wordt het verblijf in Drenthe voor de 

niet- Drentenaren onaantrekkelijker gemaakt. Dit is in grote tegenstelling tot onze gebruikelijke 
gastvrijheid, maar in deze fase van de crisis hard nodig, ook met het oog op de Paasdagen. 

 
Tot slot 
De afgelopen periode is mij opgevallen dat de bereidheid en flexibiliteit om samen te werken in deze tijd 
enorm is. Passend bij het gemeenschappelijk optrekken, proberen we zoveel mogelijk op Drentse schaal 
maar ook in Noord-Nederlands verband invulling te geven aan de maatregelen van het Rijk. Dit past bij 

een betrouwbare overheid en zorgt voor rust in een onzekere tijd voor de Drentse bevolking.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 3) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden,       

 
 

We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de bijzondere crisis waarin we ons momenteel 
bevinden. De huidige situatie heeft impact op onze inwoners en ook op u als raadslid. Het is mooi om 
te zien hoe goed inwoners van Drenthe zich aan de maatregelen houden en naar elkaar omkijken.  
Met elkaar moeten we nog even volhouden. Uit de woorden van onze minister-president dinsdagavond 

bleek dat we de situatie in Nederland heel voorzichtig onder controle krijgen, maar dat de druk op de 
zorg nog altijd hoog is. Stap voor stap wordt er nu gekeken waar de maatregelen versoepeld kunnen 
worden. Te beginnen bij het onderwijs en sport voor kinderen en jongeren. Terug naar normaal is een 
zaak van lange adem. Het vraagt geduld en begrip van onze inwoners. Het is een lastige puzzel die we 

alleen samen kunnen vormgeven. Daar bereiden we ons als Veiligheidsregio samen met de gemeenten 
en de provincie op voor. Met deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken rondom de 
Coronacrisis in Drenthe.   

 
Reguleren besmetting/continuïteit van de zorg 
Er is afgelopen weken hard gewerkt aan het opschalen van het aantal bedden. Op dit moment is de 
acute zorg in Drenthe gewaarborgd en kunnen we efficiënt omgaan met de schaarste aan personeel 
en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn voldoende bedden beschikbaar in de ziekenhuizen en 
op de Intensieve Care. Om naast de ziekenhuizen ook de (thuis)zorg te verlichten, wordt ook de niet-
acute zorg gecoördineerd opgepakt. In Drenthe zijn de ketenpartners VVT (Verzorging Verpleging 

Thuiszorg), de GGZ, GHZ, huisartsen, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren 
vertegenwoordigd in het RONAZ (Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg). Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor de centrale coördinatie en verdeling van de niet-acute zorg in Drenthe.  
 
Om meer zorgpersoneel te kunnen testen heeft de GGD op 6 april een teststraat geopend. 
Zorgmedewerkers die minimaal 24 uur ziekteklachten hebben, kunnen zich hier laten testen. Op dit 

moment hebben ruim 750 zorgmedewerkers dat gedaan. We bereiden ons voor om na 11 mei ook het 
onderwijzend personeel te kunnen testen.  
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Continuïteit vitale processen 
Zowel binnen de Veiligheidsregio Drenthe als binnen de gemeenten lopen alle processen en kunnen 
we de continuïteit waarborgen. De crisisorganisatie staat niet los van de gemeentelijke organisatie. 
Iedere gemeente heeft een crisisteam of gecoördineerd overleg. Daarin komen actuele vragen op. 

Veel zaken kunnen gewoon lokaal worden opgelost. Als dat niet kan of wanneer het vermoeden 
bestaat dat het mogelijk om een provincie brede vraag gaat, wordt dit gemeld bij de Regionaal 
Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Die maakt deel uit van het Regionaal Operationeel Team 

(ROT). Daar wordt in overleg beoordeeld of de vraag breder moet worden opgepakt.  
 
Risico kwetsbare personen 
In onze samenleving zijn verschillende kwetsbare groepen. In samenwerking met de 12 gemeenten  
en de betrokken welzijnsorganisaties zijn deze in beeld gebracht en worden bestaande werkwijzen 
ondersteund om deze mensen zo nodig extra hulp te bieden. Zo hebben we aandacht voor de dak- en 

thuislozen en asielzoekers. We werken daarin samen met organisaties als het Leger des Heils en het  
COA. Ook nu de basisscholen gedeeltelijk weer opengaan, blijven we oog houden voor kinderen die  
het thuis aan een veilige omgeving ontbreekt. De minister-president heeft bekend gemaakt dat de  
kinderopvang na de meivakantie weer helemaal open mag. Wij houden een vinger aan de pols en  
helpen mee om eventuele knelpunten op te lossen. Voor de fysieke en mentale gezondheid van alle  
jeugd is het goed dat zij weer onder begeleiding mogen sporten. Wij zullen samen met de  
sportverenigingen in Drenthe overleggen op welke manier dit verantwoord kan.  

 
Gedwongen isolatie  
Op het moment dat mensen besmet blijken te zijn, gaan zij veelal vrijwillig in zelfisolatie.   
In het alleruiterste geval kunnen patiënten gedwongen worden opgenomen. Hierbij wordt verschil 
gemaakt tussen patiënten die niet willen en bewust weigeren en patiënten die niet begrijpen waarom 
zij in quarantaine moeten. Met alle betrokken organisaties wordt een handelingsprotocol opgesteld.  
 

Financieel/economisch 
De coronacrisis vraagt veel van gemeenten, ook financieel. Landelijk wordt geïnventariseerd welke 
kosten gemeenten maken. Ook in Drenthe maken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dat 
inzichtelijk. Ook voor de provincie staat dit thema uitdrukkelijk op de agenda in IPO-verband. De 
uitkomsten worden besproken in de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en aansluitend gedeeld 
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij gaan hierover in gesprek met het Rijk. De 

verwachting is dat hier voor het zomerreces meer duidelijkheid over is. 
 

Openbare orde en veiligheid 
Over het algemeen gedraagt de Drent zich goed, dat geldt ook voor de jeugd. Sommige inwoners 
hebben wat extra hulp nodig om zich aan de maatregelen te houden. De verwachting is dat dit de 
komende tijd meer inzet vraagt, omdat inwoners en ondernemers het waarschijnlijk lastiger gaan 

vinden zich aan de regels te houden als de maatregelen met steeds maar zeer kleine stapjes 

versoepeld worden. De afgelopen weken hebben handhavers en politie samen uitstekend werk verzet. 
Overeenkomstig de Leaders Intent1 worden eventuele overtreders aangesproken op hun gedrag, 
veelal is dit voldoende. Daar waar het moet, worden boetes uitgedeeld. Daarnaast zijn er diverse 
landelijke en lokale campagnes die worden gebruikt om de bewustwording bij de diverse doelgroepen 
te vergroten en het gedrag positief te beïnvloeden.  

 
Tot slot 
Er staan bijzondere dagen voor de deur: Koningsdag, Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en 
het Suikerfeest (Ramadan). Vieren en herdenken doen wij van oorsprong samen. Dat gaat nu helaas 
niet, of althans niet op de manier zoals we dat gewend zijn. We hebben hier in Drenthe afspraken 
over gemaakt, zodat we binnen de maatregelen toch in gezamenlijkheid stil kunnen staan bij deze 
belangrijke momenten. Uw eigen burgemeester kan u daar nader over informeren.  
 

 
 
 

 
 

                                                
1 Leaders intent:  
De Drentse overheid straalt eenduidigheid, betrouwbaarheid en rust uit. We stimuleren de Drentse samenleving om op een passende manier 
invulling te geven aan de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk te houden om zo de 
piekbelasting op de gezondheidszorg hanteerbaar te houden. De te nemen maatregelen en communicatie daarover zijn proportioneel en 
gericht op een juiste balans tussen het beoogde effect en de continuïteit van de samenleving. 
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Zoals Mark Rutte het formuleerde: “We staan aan het prille begin van de weg omhoog. Maar we zijn 
er nog lang niet”. Een grote groep inwoners en ondernemers maken zware tijden door. Voor hen is het 
eind nog niet in zicht. Laten we elkaar juist in deze periode blijven vasthouden, want alleen samen 
krijgen we corona onder controle.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marco L.J. Out 

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
 



 

 

 

 

 Aan: De leden van de Drentse gemeenteraden  
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email 

 

 

onderwerp 

Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 4) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
 
We hebben u de afgelopen weken regelmatig geïnformeerd over de bijzondere crisis waarin we ons 
momenteel bevinden. De impact op onze inwoners en op u als raadsleden blijft groot. Voor wij inhoudelijk 
ingaan op het verloop van de crisis willen de Veiligheidsregio Drenthe, gemeenten en provincie een 
compliment geven aan de inwoners van onze provincie. In het verdere vervolg van deze brief informeren 

wij u over de laatste stand van zaken rondom de corona crisis in Drenthe. 
 
Waardering 
Ondanks alle beperkingen die hen en ondernemers in verschillende sectoren zijn opgelegd, houden zij zich 
over het algemeen goed aan de richtlijnen. We hebben waardering voor inwonersinitiatieven en 
ondernemers die elkaar opzoeken en vindingrijk zijn in het bedenken van creatieve oplossingen met 
bijvoorbeeld online platforms. Ook bereiden zij zich gedegen voor op ontwikkelingen die op hen afkomen.    

Gelukkig kunnen we vaststellen dat de druk op de zorg vermindert en er ruimte ontstaat voor verdere 
aanpassing van maatregelen. Velen keken en kijken daar naar uit. We zijn nog lang niet terug bij normaal, 
maar nu het kabinet vanaf 11 mei over een breed front de regels fasegewijs versoepelt, is er nieuw 
perspectief. Met ingang van 11 mei is ook een nieuwe noodverordening van kracht. Deze hebben wij als 
bijlage toegevoegd. 
 

Stapje voor stapje worden de contouren zichtbaar hoe we in de anderhalve meter samenleving ons leven 
weer kunnen oppakken. Onverminderd geldt dat we gezamenlijk de crisis kunnen overwinnen door 
geldende regels te respecteren, zelf verantwoordelijkheid te nemen en ons verstandig te gedragen. Houd 
afstand, vermijd drukte. Alleen dan kunnen we ons doel bereiken: het in bedwang houden van het virus. 
Het is goed ons te realiseren dat het verbieden van zaken veel eenvoudiger is dan het verruimen van 
maatregelen. Dat is complex. Gemeenten en provincie hebben afgesproken om op korte termijn 
gezamenlijk te inventariseren waar interpretatieverschillen mogelijk zijn. Als ze in kaart zijn gebracht en 

duidelijk is wat op basis van de noodverordening wel en niet is toegestaan, kunnen we daar afspraken over 
maken. Zo treden we als Drentse overheden eenduidig naar buiten.  
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Reguleren besmetting/continuïteit van de zorg  
In de vorige brief aan uw raden schreven wij dat de acute zorg in Drenthe was gewaarborgd. Er waren en 
zijn voldoende reguliere en IC-bedden beschikbaar. In de afgelopen weken is de druk op de ziekenhuizen 
verder afgenomen. Ook bij de zorginstellingen in de niet acute zorg zijn voldoende zorgplekken voor 

mensen die besmet zijn met het corona virus. We zien dat het aantal positief geteste mensen afneemt. De 
GGD’s werken in landelijk verband samen op terreinen als testbeleid en bron- en contactonderzoek. Met de 
uitbreiding van het aantal formatieplaatsen voor infectieziektebestrijding is GGD Drenthe op dit moment 

goed in staat om voldoende testen en bron- en contactonderzoek uit te voeren. Sinds de invoering van de 
teststraat op 6 april zijn er tot midden vorige week ruim 1100 testen afgenomen. De verwachting is dat 
behoefte aan testen toeneemt als vanaf 1 juni iedereen met klachten om een test kan vragen. De GGD is 
hierop voorbereid. GGD voert gesprekken met verpleeghuizen om tegen de achtergrond van kwaliteit van 
leven de bezoekregeling te versoepelen. Het is de bedoeling hiervoor per Veiligheidsregio een verpleeghuis 
aan te wijzen om ervaring op te doen. Door nog sneller te testen en te monitoren of het virus toch om zich 

heen grijpt, worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.    
 
Continuïteit vitale processen 
We kunnen hier kort over zijn. Zowel binnen de Veiligheidsregio als binnen de gemeenten kunnen we de 
continuïteit waarborgen. Alle processen lopen. 
 
Risico kwetsbare groepen 
De 12 gemeenten en betrokken welzijnsorganisaties hebben de kwetsbare groepen in onze samenleving in 
kaart gebracht. Waar dat nodig is krijgen zij hulp. Bij kwetsbare groepen moet onder andere worden 

gedacht aan asielzoekers of thuis- en daklozen. Om hen zo goed mogelijk te helpen werken we samen met 
Leger des Heils en het COA. Van belang is dat we oog blijven houden voor kinderen die thuis in een 
onveilige situatie wonen en nu weer naar de basisschool kunnen. We zijn alert op eventuele knelpunten. 
Inmiddels mogen kinderen weer sporten. Een mogelijkheid waar Drenthe breed volop gebruik van wordt 
gemaakt. Omdat de crisis langer aanhoudt sluiten we niet uit dat het aantal kwetsbare groepen groeit. We 

bereiden ons daarop voor.    
 
Gedwongen thuisisolatie 
Er is een handelingsprotocol opgesteld voor met Covid-19 besmette patiënten die zich wegens bijzondere 
persoonlijke omstandigheden niet willen, dan wel niet kunnen houden aan thuisisolatie. Dit komt met name 
voor bij specifieke doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, kwetsbare personen, personen met een licht 

verstandelijke c.q. psychische beperking. Voor hen wordt in overleg met artsen, de Algemeen 
Commandant Geneeskundige Zorg en het Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ) een passende 
opvang geregeld. Voor die opvang wordt een beroep gedaan op de beschikbare Covid-19 plekken in de 
Drentse coronacentra. Daarbij is de opvang door één van de ketenpartners het uitgangspunt. 
 
Openbare orde en veiligheid 
Blijf thuis. Houd vol, zo luidde de afgelopen weken het parool. In de aanloop naar Koningsdag, de 

Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben we een nadrukkelijk beroep gedaan op onze 
inwoners om aan deze speciale dagen een andere dan gebruikelijke invulling te geven. Daar is op een 
goede wijze gehoor aan gegeven. Toch zien we het op straat drukker worden. Hier en daar moesten politie 
en handhavers optreden. En op sommige plekken was maatwerk nodig om te veel drukte in goede banen 
te leiden. Met de versoepeling van de maatregelen is de uitdaging en tegelijkertijd de opgave, dat de 
anderhalve meter afstand en andere maatregelen die van kracht blijven goed worden nageleefd. Wij 
blijven daarop toezien. Politie en handhaving zijn in overleg over de naleving. Ook andere partners, denk 

bijvoorbeeld aan de OV-sector, scholen en winkeliersverenigingen, moeten hierin hun verantwoordelijkheid 
nemen. Naleving van en toezicht op de richtlijnen is een gedeelde verantwoordelijkheid.  
   
Financieel/economisch 
We hebben in de afgelopen weken vastgesteld dat er veel vragen leven bij ondernemers over wat wel en 
niet mag. De noodverordening is leidend voor het beantwoorden van deze vraag. Dat vraagt 

vanzelfsprekend om veel nauwkeurigheid. Er is ruimte voor interpretatie, maar er is ook behoefte aan 
eenduidigheid. Door onze FAQ op de VRD-website voortdurend te actualiseren proberen wij vragen en de 
bijbehorende antwoorden in kaart te brengen om duidelijkheid te scheppen. Het staat buiten kijf dat 

gemeenten het als gevolg van de corona crisis financieel zwaar voor de kiezen krijgen. Op dit moment 
worden er gesprekken gevoerd tussen Rijk en de VNG (met een Drentse vertegenwoordiger) over een 
compensatiefonds. Deze gesprekken verlopen positief. Wij verwachten deze maand de eerste resultaten. 
Zodra er meer duidelijkheid is over de uitkomsten, zullen wij u daarover informeren. 

 
Vervolg 
De duur van de crisis en de versoepeling van de maatregelen brengen de vraag met zich mee hoe we 
verder gaan met de crisisorganisatie. Daarbij kijken we onder andere naar wat gemeenten zelf kunnen 
afhandelen en wat op de Drentse schaal opgepakt moet worden. We werken dit uit.   
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Tot slot 
We gaan met de versoepeling van de maatregelen een nieuwe fase in. Het is prettig dat we met z’n allen 
meer ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, dat kinderen weer naar school gaan en straks kunnen, dat 
ondernemers weer toekomen aan ondernemen. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn dat het corona 

virus ons opnieuw hard kan raken als we de regels negeren. Ook in de komende tijd moeten we 
verantwoordelijkheid nemen en, om de woorden van de minister-president aan te halen, ‘ons verstandig 
gedragen’. Als wij in Drenthe op dezelfde wijze invulling geven aan de anderhalve meter samenleving als 

de manier waarop wij de afgelopen weken zijn omgegaan met de naleving van de regels, dan hebben 
gemeenten en provincie er alle vertrouwen in dat wij corona samen onder controle krijgen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 

 
 



 

 

 

 

Aan: Leden Drentse gemeenteraden 
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informatie over het verloop van de crisis COVD-19 (raadsbrief 5) 

 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 

 

We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de Corona-crisis en de gevolgen die dat voor 
onze samenleving heeft. In deze brief staan we opnieuw stil bij de Drentse bestrijding van het 
Corona-virus en de afstemming die heeft plaatsgevonden. Vanaf 1 juni wordt een nieuwe 
noodverordening van kracht. Tal van maatregelen worden versoepeld. We belanden in een nieuwe 
fase die ons als samenleving meer ruimte biedt, maar tegelijkertijd waakzaamheid en voorzichtigheid 
vraagt om te voorkomen dat het corona-virus opnieuw om zich heen grijpt. 
 
Dat betekent in onze provincie dat we net als in de afgelopen periode als Drentse crisisorganisatie en 
Drentse overheden zo eenduidig mogelijk regels hanteren om de gevolgen van COVID-19 zoveel 
mogelijk te beperken. Waar mogelijk geven we ruimte aan initiatieven van inwoners, ondernemers 
en organisaties wanneer die passen bij de bedoeling van onze aanpak en binnen de noodverordening. 
We hebben er vertrouwen in dat de eigen verantwoordelijkheid, nuchterheid en naoberschap van 
onze Drentse samenleving de basis vormen om samen zo goed en gezond mogelijk door deze 
crisistijd te komen. Dit is de kern van de nieuwe Leaders Intent, het hogere doel waar we samen aan 
werken. 
 
Het vertrouwen wordt gevoed door onze ervaringen in de voorbije weken. Hoewel het duidelijk 
drukker wordt op straat, zien we dat de Drenten zich goed houden aan de regels. Tegelijkertijd 
stellen we vast dat door het versoepelen van de maatregelen het aantal vragen van inwoners, 
ondernemers en organisaties over wat wel en niet is toegestaan fors is toegenomen. Waar er in het 
begin van de crisis volop begrip was voor maatregelen, neemt nu het onbegrip toe als ondernemers 
en organisaties hun wensen of ideeën (nog) niet kunnen realiseren.  
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Covid Noodwet 
We hebben in Drents verband afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er weinig licht kan 
ontstaan tussen uitleg en interpretatie van maatregelen. We willen dat ook in de komende periode 
blijven doen, waarbij de vraag zich aandient hoe lang de Grip 4 structuur nog duurt. Het lijkt 
aannemelijk dat medio juni/juli de Covid Noodwet door het kabinet wordt vastgesteld. Het 
vertrekpunt in de wet is gemeentelijke autonomie. Lokaal wat lokaal kan. Maar er zullen bovenlokale 
vraagstukken blijven. Op basis van de wet onderzoeken VRD en de VDG op welke wijze deze 
vraagstukken kunnen worden behandeld en welke vorm van overleg daarbij passend is. Uiteraard 
zullen wij u ook hierover informeren. 
  
Er blijven overigens wel onderwerpen die direct raken aan de bevoegdheid van de voorzitter van de 
Veiligheidsregio. COVID-19 is en blijft een A-ziekte. Bij deze onderwerpen moet worden gedacht aan 
veiligheid, openbare orde en handhaving, maar ook de communicatie over de aanpak.  
 

Reguleren besmetting/continuïteit  
GGD Drenthe heeft de afgelopen weken voorbereidingen getroffen om vanaf 1 juni meer mensen te 
kunnen testen als zij vermoeden het virus onder de leden te hebben. Testen kan zonder tussenkomst 
van een arts. Er is extra personeel aangetrokken om testen, bron- en contactonderzoek uit te voeren. 
Op dit moment is de vraag naar testen bij GGD Drenthe zo’n 50 per dag. De GGD staat klaar voor 
zeker 200 testen per dag en kan verder opschalen als dat nodig is. Dit naast de testen die in 
ziekenhuizen, bij huisartsen en in zorginstellingen worden uitgevoerd. Bij elke positieve uitslag doet 
GGD bron- en contactonderzoek.  
Het aantal COVID-opvanglocaties in Drenthe met een capaciteit van 73 bedden wordt afgeschaald. 
Maar mocht de situatie er om vragen, dan kan de opvang ook weer snel worden opgeschaald. 
Inmiddels worden in diverse Drentse verpleeghuizen ervaringen opgedaan met de versoepeling van 
de bezoekregels.  
Er wordt toegewerkt naar een dashboard dat inzicht biedt om vroegtijdiger signalen van 
een toename van de verspreiding van het virus op te pikken. Voor indicatoren zoals 
ziekenhuisopnames en uitkomsten van testen wordt per veiligheidsregio een vertaling 
gemaakt in een regionaal dashboard.   
 
Financieel/economisch 
De VNG en het kabinet hebben een akkoord bereikt over hoe gemeenten gecompenseerd worden 
voor de gevolgen van de Corona-crisis. Zo geldt het accres van 2020 ook voor volgend jaar. Daarnaast 
komt er compensatie voor toeristenbelasting, parkeerinkomsten, extra zorg, noodopvang, sociale 
werkvoorziening, openbaar vervoer, cultuur en lokale media. Het eerste steunpakket voor 
gemeenten, provincies en waterschappen bedraagt ruim 556 miljoen euro. Hoe het geld wordt 
verdeeld, is nog niet bekend. Het geld komt bovenop de eerder door het kabinet beschikbaar 
gestelde middelen. VNG en kabinet blijven in gesprek over compensatie voor nadelige financiële 
effecten die zich de komende maanden voordoen. 
 
Continuïteit vitale processen 
Zowel binnen de Veiligheidsregio als binnen de gemeenten lopen alle processen en kan de 
continuïteit worden gewaarborgd. Dat neemt niet weg dat de VRD en de gemeenten veel extra werk 
moeten verzetten naast hun reguliere taken. Gelet op de duur van de crisis en de intensiteit wordt er 
veel gevraagd van medewerkers. 
 
 
 



 Pagina 3 

 

Openbare orde en veiligheid 
De afgelopen weken hebben we gezien dat het weer drukker wordt op straat. Ook het weer nodigde 
uit om er op uit te trekken. Dat heeft op een enkel incident na tot weinig problemen geleid. De 
anderhalve meter afstand wordt over het algemeen goed nageleefd. Met de versoepeling van de 
maatregelen doen we een nog groter beroep op de verantwoordelijkheid van onze inwoners. Houd 
afstand, vermijd drukte. We gaan er vanuit dat ondernemers en organisaties die protocollen hebben 
opgesteld ook toezien op naleving en handhaving. Als dat niet gebeurt, dan worden zij daar op 
aangesproken. Uitgangspunt voor ons is dat we waar mogelijk ruimte geven aan inwoners, 
ondernemers en organisaties wanneer die passen bij de bedoeling van onze aanpak en binnen de 
noodverordening. De bestrijding van Covid-19 en het voorkomen van een nieuwe uitbraak is en blijft 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Communicatie 
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de crisisorganisatie en de Drentse bestrijding 
van de Corona-crisis. Daarom willen we u in de loop van deze maand in de gelegenheid stellen deel te 
nemen aan een webinar. Ik sta u als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, samen met Eric van 
Oosterhout, plaatsvervangend voorzitter, graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Heeft u al 
vragen? Mail ze alvast naar a.klingenberg@emmen.nl. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om 
tijdens het webinar vragen te stellen. U wordt apart geïnformeerd over datum en tijdstip van het 
webinar. We hopen u dan als deelnemer te begroeten.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marco L.J. Out, 

Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 

 

 

 

mailto:a.klingenberg@emmen.nl
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 5) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
 
Met deze laatste brief voor het zomerreces informeren wij u over de Corona crisis en de gevolgen die dat 
heeft voor onze Drentse samenleving. We kunnen, terugblikkend op de afgelopen maanden, vaststellen dat 
we er met z’n allen in zijn geslaagd om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laag te houden. 
Dat is een compliment aan het adres van onze inwoners waard. Tegelijkertijd blijft er sprake van een 

wankel evenwicht. Om de woorden van minister Hugo de Jonge aan te halen: ”Wij zijn klaar met het virus, 
maar het virus is nog niet klaar met ons.” We moeten alert zijn dat een tweede golf besmettingen zorgt 
voor een nieuwe piekbelasting van de zorg en een verdere verslechtering van de economie. 

 
Nieuwe Noodverordening 
Op 1 juli treedt een nieuwe Noodverordening in werking en worden maatregelen versoepeld. U treft deze in 
de bijlage aan. Eerder spraken wij in brieven aan u de verwachting uit dat met elke versoepeling ook de 

interpretatieverschillen van regelgeving zouden toenemen. Deze inschatting bleek juist. Het leidde in de 
afgelopen periode tot honderden vragen aan de gemeenten en de Veiligheidsregio. Door thema’s en 
onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen met de 12 Drentse burgemeesters af te stemmen, zijn 
we er in geslaagd om eenduidig naar buiten te treden. Wat ons in de beeldvorming wel parten speelde, is 
dat andere Veiligheidsregio’s de Noodverordening minder strak hanteerden en meer ruimte boden dan de 
verordening toestaat. In komende evaluaties willen wij daarvoor op landelijk niveau aandacht vragen. Wij 

verwachten overigens dat de nieuwe Noodverordening tot minder grote verschillen zal leiden.  
  
Versoepelingen 
De versoepelingen, het dalend aantal mensen dat aan Corona overlijdt en de vermindering van het aantal 
positief geteste personen en patiënten op de IC, hebben gevolgen voor het naleefgedrag van de 
samenleving. Het doet meer en meer mensen veronderstellen dat het virus op zijn retour is en het normale 
leven van voor de crisis weer kan worden hervat. Met name bij de horeca zien we dat de naleving van de 

anderhalve meter problemen oplevert. Ondernemers in deze sector doen over het algemeen hun uiterste 
best om gasten hierop aan te spreken, maar de ervaring van de afgelopen weken heeft geleerd dat deze 
boodschap nogal eens tegen dovemans oren is gericht. Daar waar wij dit constateren spreken wij mensen 
hierop aan. Onze ervaring blijft dat - een enkel voorval uitgezonderd - een waarschuwing volstaat. Tegen 
excessen treden we op. Sommige versoepelingen hebben naar onze mening te lang op zich laten wachten. 
Dat geldt in het bijzonder voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen op campings. Bij de minister van 
VWS heeft de Veiligheidsregio Drenthe zich sterk gemaakt om het gebruik eerder toe te staan dan 1 juli. 

Gelukkig is dat verzoek mede op aandringen van meerdere Veiligheidsregio’s gehonoreerd en mogen de 
sanitaire voorzieningen per 15 juni gebruikt worden. 
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Evenementen 
Per 1 juli zijn veel evenementen weer toegestaan. Dit biedt kansen voor organisatoren, die het de 
afgelopen periode erg zwaar hebben gehad. Vergunningen worden mede getoetst aan de noodverordening. 
De Drentse burgemeesters hebben afgesproken dat aanvragen voor vergunningen door de gemeenten zelf 

worden behandeld en beoordeeld. De gezamenlijke insteek is om evenementen mogelijk te maken. Wel 
zijn er twee voorwaarden: er moet voldoende politiecapaciteit zijn en we moeten er vertrouwen in hebben 
dat het niet te snel te druk gaat worden, waardoor de 1,5 meter in het geding komt. Om de gemeenten 

behulpzaam te zijn, stelt de Veiligheidsregio een richtinggevend kader op. Mochten gemeenten twijfels 
hebben over bepaalde aspecten van de vergunningsaanvraag is de Veiligheidsregio beschikbaar voor 
afstemming en advies. Van organisatoren wordt verwacht dat zij zelf toezicht houden op het naleven van 
de regels. 
 
Reguleren besmetting/Continuïteit zorg 
De GGD is goed in staat om in de behoefte aan testen te voorzien. In de teststraat die naast het GGD-pand 
is ingericht, worden dagelijks tussen de 150 tot 300 mensen getest. In juli wordt er aanvullend een 
mobiele testfaciliteit ingezet die gaat starten in de Zuidoosthoek van onze provincie. Met de mogelijkheid 
om bij (milde) klachten getest te kunnen worden is ook de capaciteit van bron- en contactonderzoek bij de 
GGD uitgebreid. Het aantal positieve geteste personen is op dit moment gelukkig gering. Ook toeristen die 
in Drenthe verblijven kunnen bij (milde) klachten een test laten afnemen bij GGD Drenthe. Daar zijn 
landelijk afspraken over gemaakt. In het geval zij positief testen, is de afspraak dat zij op hun 

vakantieadres in quarantaine gaan. De verwachting is overigens dat toeristen ervoor gaan kiezen om eerst 
naar huis te reizen.   

 
Financiën/economie 
Er is inmiddels een eerste compensatiepakket voor de gemeenten beschikbaar als tegemoetkoming in de 
extra door hen gemaakte kosten. Binnenkort beginnen gesprekken over een tweede pakket. De 
verwachting is dat VNG en kabinet hierover afspraken kunnen maken. Over onderwerpen als de 

afschalingskorting, de structurele versterking van het gemeentefonds en compensatie voor de tekorten in 
het sociaal domein, lopen de standpunten tussen Rijk en gemeenten vooralsnog uiteen. Op Prinsjesdag 
wordt meer duidelijk of het kabinet de gemeenten tegemoet wil komen en met hoeveel middelen. In de 
tussentijd wordt op allerlei niveaus gelobbyd voor een structureel hogere bijdrage voor gemeenten. 
 
De Drentse gemeenten en de provincie hebben besloten om het Drents maatregelenpakket te verlengen 

tot september. Daarmee kunnen bedrijven, zzp-ers, maatschappelijke en culturele instellingen, sport- en 
wijkverenigingen worden ondersteund. De maatregelen zijn een aanvulling op steun van het Rijk. In eerste 
instantie werd afgesproken de maatregelen te treffen voor april, mei en juni. Omdat het Rijk zijn 
ondersteuningsmaatregelen heeft verlengd, doen gemeenten en provincie nu hetzelfde. Uit een 
uitgevoerde analyse blijkt dat de maatregelen helpen en als een welkome steun in de rug worden ervaren. 
 

Arbeidsmigranten 
De Veiligheidsregio en de GGD hebben naar aanleiding van recente gebeurtenissen extra aandacht voor 
arbeidsmigranten. Binnen Drenthe worden arbeidsmigranten ingezet in sectoren als glas- en tuinbouw, de 
agrarische sector en de bouw. Het risico op groepsbesmetting met het Covid-19 virus bij arbeidsmigranten 
is reëel gelet op de problematiek rondom het gebied van huisvesting, leefomstandigheden, vervoer en 
werkomstandigheden. De Drentse burgemeesters willen voor bedrijven die arbeidsmigranten in dienst 
hebben dan wel bedrijven die deze doelgroep ondersteunen (uitzendbureaus, huisvesting, transport) 
voorlichting, toezicht en (in uiterste geval) handhaving regelen. De gemeenten hebben een inventarisatie 

gedaan waar arbeidsmigranten werkzaam- en woonachtig zijn. Daarom zijn de gemeenten actiehouders, 
als het gaat om het benaderen en voorlichten van arbeidsmigranten en de bedrijven waarvoor ze 
werkzaam zijn (mits gevestigd in Drenthe). 
 
Vakantie in Drenthe 
Nu er weer meer mogelijk is en de campings hun volledige dienstverlening kunnen aanbieden, blijkt 

Drenthe in trek als vakantiebestemming voor landgenoten uit andere windstreken. Op basis van de cijfers 
van marketing Drenthe blijkt dat het aantal boekingen het niveau van andere jaren al heeft bereikt en 
misschien worden het er uiteindelijk zelfs meer. Dat is gunstig voor onze ondernemers en onze economie. 

Gelukkig is er in Drenthe veel ruimte en kunnen we veel gasten ontvangen met inachtneming van de 
maatregelen. In sommige gevallen kan het ook leiden tot teveel drukte in de openbare ruimte. In 
samenwerking met gemeenten, politie, ondernemers en belangenorganisaties zullen we dit monitoren en 
zoveel mogelijk proberen te voorkomen, zonder de vakantiepret te verstoren. We willen tenslotte een 

gastvrije provincie zijn! 
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COVID Noodwet 
Het was aanvankelijk het streven van het kabinet om de nieuwe COVID Noodwet voor de zomervakantie 
vast te stellen. Dat is niet gelukt omdat de wet op weerstand stuit. Verwachting is nu dat de wet dit najaar 
aan de Kamer wordt aangeboden. Vooralsnog blijven we werken met een noodverordening. Ondertussen 

hebben gemeenten de ruimte om binnen de noodverordening zelfstandig keuzes te maken, bijvoorbeeld als 
het gaat om het toestaan van evenementen en de handhaving.  
 
Tot slot 
Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de bestrijding van de Corona crisis. De uitbraak 
van het virus had en heeft grote gevolgen op ons dagelijks leven. In bestuurlijk opzicht was het met recht 
sturen in de mist. Nu de mist bezig is op te trekken, zijn we in de volgende fase beland. We hebben in 
Drenthe de ruimte, we krijgen steeds meer ruimte, maar laten we samen met ondernemers en inwoners 
die ruimte in alle opzichten goed benutten en de regels naleven. Als we daar de komende periode op 

dezelfde wijze invulling aan geven als in de voorbije maanden, dan kunnen wij corona onder controle 
houden en vooral samen de baas blijven.  
 
Ik wens u allen een goede vakantie. Blijf gezond. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
 

Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 6) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
Het zomerreces is voorbij. Over het algemeen kijken we tevreden terug op deze periode en is het gelukt om 
de situatie in Drenthe beheersbaar en het aantal besmettingen laag te houden. In deze zesde raadsbrief 
stippen we een aantal bijzonderheden aan. We blikken niet alleen terug; we informeren u ook over de 
huidige stand van zaken binnen onze veiligheidsregio.  
 
Boerenprotesten 
De boerenprotesten hielden de gemoederen aan het begin van de zomer bezig. Door onveilige situaties bij 
onder meer vliegveld Eelde en op (snel)wegen, heeft de voorzitter een tijdelijk demonstratieverbod met 
trekkers ingesteld. Deze regel werd bewust geschonden, waardoor de politie tot handhaving overging in 
Wijster. Nadien hebben we om tafel gezeten met de boeren en afspraken gemaakt, die tot nu toe door de 
boeren gerespecteerd worden. Het was dan ook niet nodig het tijdelijke verbod te verlengen. 
 
Zomer 
Veel toeristen wisten in juli en augustus de weg naar onze mooie provincie te vinden. Een welkome opsteker 
voor onze recreatieondernemers. Ook bleven veel Drenten thuis. Mede door het mooie weer werd het op 
sommige plekken, zoals zwemplassen, erg druk. In goed overleg met ondernemers en andere partners is het 
gelukt om dit beheersbaar te houden. Ook de horecaondernemers mochten weer veel klanten verwelkomen. 
Verreweg de meeste ondernemers doen hun best om hun zaak ‘coronaproof’ te maken en hun bezoekers 
aan de regels te laten houden. Helaas gold dat niet voor iedere ondernemer. Een aantal horecagelegenheden 
is formeel gewaarschuwd voor een last onder dwangsom.  
 
Evenementen 
Het wel of niet door laten gaan van evenementen wordt lokaal opgepakt. We hebben afspraken gemaakt om 
grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Zo hebben we geconcludeerd dat muziekfeesten in een 
tent niet passend zijn. Op dit moment voeren we gesprekken over komende evenementen, zoals 
sinterklaasintochten, oud- en nieuwfeesten, nieuwjaarsrecepties en carnaval. De landelijke lijn is daarbij 
uiteraard leidend. Als die er niet is, kijken we of een regionale lijn wenselijk is. Vanuit de crisisorganisatie is 
expertise beschikbaar om gemeenten te adviseren.  
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Er is een checklist met negen leefregels opgesteld, waarmee we kunnen bepalen of evenementen doorgang 
kunnen vinden. Het NK wielrennen lag landelijk onder een vergrootglas. We hebben veel inzet gepleegd om 
dit goed te laten verlopen. We kijken hier tevreden op terug en nemen de leerpunten mee bij de organisatie 
van volgende grote (sport)evenementen. 
 
Naleefgedrag 
Ondanks de genoemde tevredenheid, maken we ons wel zorgen over het gedrag van een deel van onze 
inwoners. Het natuurlijke sociale gedrag en het lage aantal besmettingen in onze provincie maken dat 
bepaalde groepen het steeds moeilijker vinden om zich aan de regels te houden. Dat is begrijpelijk, maar we 
blijven iedereen wijzen op hun verantwoordelijkheid en het uiteindelijke doel: de besmettingen niet verder 
op te laten lopen. Want het virus is er nog steeds en we willen graag een tweede golf voorkomen. Dat was 
ook de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie van 1 september, die meedeelde dat de 
regels voorlopig niet versoepeld worden. Wij blijven daarom onverminderd doorgaan met toezicht en 
handhaving bij evenementen, markten, horeca en andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen.  
 
Testen en besmettingen 
De vraag naar coronatesten is de laatste weken in ons land sterk gegroeid, onder meer door een groot aantal 
mensen zonder klachten dat zich toch wil laten testen. Ook de mogelijkheid online een testafspraak te 
maken, leidt tot extra aanvragen. Dat geldt ook voor Drenthe. Het aantal testen is sinds de zomervakantie 
verdubbeld naar meer dan 4.000 per week. Het aantal besmettingen schommelt tussen de 0,5 en 1%. Onze 
testcapaciteit is voldoende, maar de labcapaciteit staat onder druk. Daardoor lopen de wachttijden voor het 
testen op. Er wordt landelijk gewerkt aan een snelle uitbreiding van deze capaciteit. Tot die tijd roepen we 
inwoners op je alleen te laten testen bij klachten. De meeste besmettingen zijn ontstaan in de thuissituatie. 
Inwoners vertrouwen hun naasten het meest en vergeten dan de 1,5 meter in acht te nemen. Het advies van 
het kabinet is om maximaal zes mensen te gast te hebben, thuis of in de tuin. Handhaving hierop is 
ingewikkeld omdat we niet zomaar een privé terrein mogen betreden. We doen daarom een beroep op 
iedereen om het gezonde verstand te gebruiken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
 
CoronaMelder 
De CoronaMelder is een initiatief en verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid.  
In Drenthe testen we deze app. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de app al geïnstalleerd. Vanwege 
privacy hebben we geen beeld hoeveel Drenten gebruik maken van de CoronaMelder. De eerste ervaringen 
met de app vanuit de GGD zijn positief. Ook de eerste besmette persoon uit onze provincie, die meewerkt 
aan de proef, geeft aan tevreden te zijn met dit extra hulpmiddel.  
De landelijke invoering van de CoronaMelder is voorlopig uitgesteld. Minister De Jonge wil wachten met het 
landelijk gebruik van de app tot een spoedwet van kracht is. In die wet moet vastgelegd worden dat 
persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor bron- en contactopsporing. Ook wil de minister dat in de wet 
komt te staan dat niemand gedwongen mag worden de app te gebruiken.  
 
Financiën/economie 
Het rijk heeft aangekondigd de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) te 
verlengen tot 1 juli 2021. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende 
periode geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Dit moet opgepakt worden binnen de Participatiewet. Gemeenten krijgen daarvoor extra 
middelen. Het uitgangspunt van het kabinet is dat vanaf 2021 het Bbz weer het reguliere vangnet voor 
zelfstandigen is. De Drentse gemeenten en de provincie houden een vinger aan de pols en zullen desgewenst 
en waar mogelijk aanvullende ondersteuning bieden. Dit alles neemt niet weg dat we ons zorgen maken over 
onze bedrijven en de gevolgen op de middellange en lange termijn voor de economie en werkgelegenheid. In 
VDG-verband en ook op andere tafels is dit onderwerp van gesprek. 
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Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
Later deze maand spreekt de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze wet dient als 
vervanging van de noodverordeningen, die sinds het uitbreken van de coronacrisis van kracht zijn. Met dit 
wetsvoorstel komt de bevoegdheid weer op gemeentelijk niveau te liggen, met controlemogelijkheden van 
de gemeenteraad. Zowel de VNG, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de 
Wethoudersvereniging als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben hun zorgen en bedenkingen 
kenbaar gemaakt. De komende weken moet duidelijk worden wie straks welke bevoegdheid heeft en hoe de 
democratische legitimiteit geborgd blijft. Als Drentse burgemeesters hebben we in ieder geval met elkaar 
afgesproken dat er in Drenthe een vorm van afstemming zal blijven bestaan, om grote verschillen tussen het 
handelen van gemeenten te voorkomen. Dit betekent ook dat de bestrijding van coronavirus blijvend extra 
inzet vraagt van de crisisorganisatie en daarmee de gemeentelijke organisaties. 
 
Regionale verschillen 
Ondertussen heeft het kabinet een beweging in gang gezet om de verantwoordelijkheden meer regionaal 
neer te leggen. Het Dashboard Coronavirus wordt steeds verder uitgebreid. Met ingang van 1 september  
staan daar nu ook de cijfers per gemeente op. Er wordt gewerkt met drie zogenoemde ‘inschalingsniveaus’: 
waakzaam, zorgelijk en ernstig. Dit moet helpen bepalen welke maatregelen op een bepaald moment het 
beste zijn en kan ook een hulpmiddel zijn om aan inwoners duidelijk te maken waarom dat nodig is. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is over de invoering van de nieuwe wet en wat dit betekent voor de 
crisisstructuur en bevoegdheden, zullen wij u uiteraard informeren. In de tussentijd blijven we u, net als voor 
het zomerreces, op de hoogte houden van de voortgang.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 7) 
 
 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
We hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de corona crisis en de gevolgen die dat voor onze 
samenleving heeft. In deze brief staan we opnieuw stil bij de Drentse bestrijding van het corona virus. Helaas 
is het aantal besmettingen in Nederland recent zo snel opgelopen dat aanvullende landelijke maatregelen 
nodig zijn. We onderschrijven de noodzaak van de maatregelen die maandag door premier Rutte en minister 
De Jonge bekendgemaakt zijn. Hoewel het aantal besmettingen in Drenthe in absolute getallen niet zo fors 
toeneemt als in de Randstad, zien we ook in onze provincie een opmars van het virus die zich vertaalt in een 
snelle groei van het aantal corona patiënten en helaas ook sterfgevallen. Een zorgelijke ontwikkeling die we 
alleen tot staan kunnen brengen door de bekende regels na te leven. Als we daar niet in slagen liggen 
ziekenhuizen en  IC’s  binnen afzienbare termijn weer vol, komt de reguliere zorg in de knel en raakt het 
zorgpersoneel  opnieuw overbelast. Bovendien is een tweede lockdown dan welhaast onvermijdelijk. Tegen 
die achtergrond doen wij een klemmend beroep op de inwoners van onze provincie om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en de regels na te leven. 
 
Net als in de afgelopen maanden spannen de Drentse overheden zich samen met de GGD in om het aantal 
besmettingen terug te dringen. In deze raadsbrief informeren wij u over onze aanpak. Wij hebben de 
noodverordening die op 29 september van kracht is geworden reeds met u gedeeld.  
 
Continuïteit van de zorg 
 
In Drenthe loopt het aantal besmettingen de afgelopen weken snel op. Wij constateren uitbraken bij 
sportverenigingen en ook blijkt opnieuw hoe kwetsbaar bewoners van verpleeg- en zorghuizen zijn. We zien 
de groei van het aantal besmettingen ook terug in het onderwijs, waar soms alweer klassen naar huis 
worden gestuurd vanwege een zieke medeleerling of leraar. Daarnaast doen zich meer besmettingen voor 
die terug te leiden zijn naar de werkvloer. We zien dat terug in de snel oplopende cijfers. Dat heeft gevolgen 
voor het testen en het bron- en contactonderzoek. De GGD wordt geconfronteerd met een tekort aan 
testmateriaal. Door de stijging van het aantal besmettingen en onvoldoende beschikbaarheid van personeel 
komt daarnaast  het bron- en contactonderzoek zodanig  in de knel dat het nu risico gestuurd plaatsvindt. 
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In de afgelopen weken wilden zoveel mensen zich laten testen, dat GGD Drenthe kampt met wachttijden. 
Zelfs beroepsgroepen die sinds kort met voorrang kunnen worden getest ervaren deze wachttijden. Ook 
wreekt zich dat er in Nederland onvoldoende laboratorium capaciteit is om de vele testen te verwerken, 
waardoor uitslagen langer dan voorzien op zich laten wachten. We stellen daarnaast vast dat er commerciële 
teststraten worden ingericht. Die brengen een risico met zich mee voor de publieke capaciteit. Op korte 
termijn komen er meer testen beschikbaar. De verwachting is dat de wachttijden gaan afnemen en mensen 
met klachten weer binnen 24 uur kunnen worden getest. 
 
Inmiddels loopt in Nederland het aantal besmettingen zo snel op dat ook in de ziekenhuizen de opname van 
patiënten stijgt en er weer meer mensen op de IC’s komen te liggen. Dat betekent dat er nu al weer 
patiënten uit andere delen van het land in het kader van spreiding van de zorg zijn opgenomen in noordelijke 
ziekenhuizen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg  is hier op Noord-Nederlandse schaal op voorbereid. 
 
Naleefgedrag 
 
We zien over de brede linie dat het naleven van de richtlijnen in Drenthe dreigt  te verslappen. Een 
compliment willen we geven aan de mensen die de regels wel respecteren, aan ondernemers die hun 
verantwoordelijkheid nemen en organisatoren die hun uiterste best deden en doen onder moeilijke 
omstandigheden een coronaproof evenement neer te zetten. Zoals zovelen al hebben benadrukt: het virus is 
er nog steeds en het is ons op dit moment weer de baas. Alleen ons eigen gedrag kan er toe leiden dat de 
besmettingen dalen. Anders zorgt de tweede golf voor een nieuwe ontwrichting van onze samenleving en 
een te zware belasting van de zorgsector. 
 
We gaan onverminderd door met toezicht en handhaving. Extra aandacht is er voor die plekken, waar veel 
mensen samenkomen of waar we meldingen van krijgen. Het is inmiddels juridisch geregeld dat BOA’s ook in 
andere gemeenten ingezet kunnen worden. Op die manier helpen we elkaar waar nodig. 
 
Evenementen 
 
In het Regionaal Beleidsteam hebben de burgemeesters in de afgelopen maand stilgestaan bij evenementen 
die in het najaar en de winter normaal op stapel  staan. Wij willen onze waardering uitspreken voor de wijze 
waarop bijvoorbeeld FC Emmen en de organisatoren van races op het TT circuit de uitvoering en naleving van 
de richtlijnen in acht hebben genomen. 
 
Nu er nieuwe landelijke maatregelen gelden en de effecten pas over enkele weken zichtbaar zijn, is het 
ongewis of evenementen wel  door kunnen gaan. Zo is het NK Tijdrijden dat op 7 oktober in Emmen zou 
plaatsvinden afgelast. Andere sportevenementen zoals de Superprestige in Gieten gaan in aangepaste vorm 
wel door. Eerder gaven  carnavalsverenigingen al aan dat zij hun festiviteiten hebben afgelast. Grote 
sinterklaasintochten gaan niet door. En ook de nieuwjaarsrecepties van de gemeenten zullen niet op 
reguliere wijze verlopen. 
 
Campagne 
 
We grijpen de start van de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’ op 6 oktober aan om ook op Drentse 
schaal een campagne te starten: Drenten voor elkaar. Het is de opzet om die campagne interactief te maken. 
We roepen alle Drenten op een bijdrage te leveren. We zijn benieuwd naar hun verhalen, waarom ze het van 
belang vinden om zich aan de maatregelen te houden. Die verhalen, maar ook andere belangrijke corona-
informatie is te vinden op een nieuwe website www.drentenvoorelkaar.nl  We hopen dat het een platform 
wordt waar mensen ervaringen kunnen delen en elkaar inspireren om vol te houden. Wij nodigen u uit om 
hier ook een actieve bijdrage aan te leveren.  
 
De campagne, die mede ontwikkeld is met Marketing Drenthe, richt zich op een positieve manier op alle 
inwoners van onze provincie. Speciale aandacht verdient de jeugd. We verkennen mogelijkheden hoe we 
scholen bij de campagne kunnen betrekken. En we kijken hoe we scholieren zelf ideeën kunnen laten 
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ontwikkelen. Verder wordt de campagne ook zichtbaar op straat. We gaan rode paraplu’s uitdelen met 
daarop teksten die verwijzen naar de corona-regels. 
  
 
Economie/financiën 
 
De Drentse gemeenten hebben ingestemd met een derde economisch steunpakket dat loopt tot 31 
december. Het pakket biedt een breed scala aan maatregelen die bedoeld zijn om Drentse ondernemers te 
ondersteunen om door de crisis te komen. 
 
Veel horecaondernemers hebben de gemeenten benaderd met de vraag of zij winterterrassen mogen 
inrichten. Zij zien in de exploitatie van deze terrassen een mogelijkheid om het inkomstenverlies in de eerste 
helft van het jaar te compenseren. De huidige noodverordening maakt winterterrassen mogelijk. Er zijn door 
het Regionaal Beleidsteam afspraken gemaakt waaraan de terrassen moeten voldoen. Het is aan de 
gemeenten zelf om richtlijnen en eisen op te stellen over onderwerpen als openbare orde en veiligheid of 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de bouwwerken.  
 
Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en 
armoede te versterken. Daarvoor komt 146 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat als gevolg van 
de coronacrisis meer mensen te maken krijgen met financiële problemen. De 146 miljoen is bedoeld om 
gemeenten te hulp te schieten voor de naar verwachting grotere toestroom van hulpvragen. Daarnaast komt 
er extra inzet om armoede in gezinnen eerder te signaleren. De hoop van alle partijen is dat mensen snel aan 
de bel te trekken bij geldzorgen, weten waar zij aan kunnen kloppen en zo problematische schulden 
voorkomen. 
 
Enkele weken geleden verscheen het rapport ‘Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten 
bij Drentse gemeenten’ dat in opdracht van de Vereniging Drentse Gemeenten en de provincie is geschreven. 
Uit het rapport komt een  somber financieel perspectief voor de gemeenten naar voren. Voorzieningen staan 
onder voortdurende druk en er bestaan grote zorgen over de maatschappelijke en financiële effecten van de 
corona crisis op middellange en langere termijn. Het rapport is aangeboden aan Tweede Kamerleden 
vergezeld van de oproep om gemeenten meer financiële armslag te geven. 
 
Ontheffing theaters 
 
Wij bieden op basis van de nieuwe noodverordening ruimte aan de theaters in Hoogeveen, Emmen, Meppel  
en Assen om meer dan 30 bezoekers te ontvangen. De voorzitter van de Veiligheidsregio verleent hiervoor 
een ontheffing op basis van het criterium dat dit gaat om samenkomsten in gebouwen die van groot belang 
zijn voor de culturele infrastructuur in de regio. Wij vinden het bieden van deze ruimte verantwoord omdat 
de theaters werken met corona protocollen. Voor een beperkt aantal andere theaters kijken wij naar 
mogelijkheden voor het leveren van maatwerk.   
 
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
 
De verwachting is dat de tijdelijke wet covid-19 in oktober door de Tweede Kamer wordt behandeld. Deze 
wet dient als vervanging van de noodverordeningen die sinds het uitbreken van de corona crisis van kracht 
zijn. Het wetsvoorstel biedt u meer mogelijkheden om met de burgemeester en het college richting te geven 
aan de invulling van het lokale corona beleid. 
 
 
 
 
  
 



 Pagina 4 
 

Tot slot 
 
Helaas is er sprake van een tweede golf en zien wij ons geconfronteerd met een snelle opmars van het virus 
in Drenthe. Met de aanvullende landelijke maatregelen hopen we het virus voor een tweede maal de kop in 
te drukken. Maar dat lukt alleen als we de regels naleven. Daarom: houd afstand, vermijd drukte, blijf thuis 
bij klachten en laat je testen. We stellen het zeer op prijs als u in uw eigen omgeving deze boodschap ook 
onder de aandacht brengt en deelt. Want onveranderd luidt het motto dat wij alleen samen corona onder 
controle krijgen.        
 
   
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 8) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 
 
 
Nog zeer recent informeerden wij u over het verloop van de corona crisis in Drenthe en de gevolgen die 
dat voor onze samenleving heeft. In deze brief spraken wij onze bezorgdheid uit over de snelle toename 

van het aantal besmettingen in onze provincie. Waar wij direct na de zomervakantie nog de risicostatus 
‘waakzaam’ hadden, geldt voor Drenthe met ingang van 13 oktober het risiconiveau ‘ernstig’. Omdat er in 
delen van het land de status ‘zeer ernstig’ geldt leidt de statuswijziging in Drenthe niet tot een aparte set 

aan maatregelen. De getroffen maatregelen door het kabinet, die in Drenthe zullen worden gevolgd, 
behoren namelijk bij het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Het rijk heeft gisteren een routekaart gepresenteerd 
waarmee een basis is gecreëerd om nu en in de toekomst met verschillende risiconiveaus om te gaan. Bij 
meer dan drie regio’s in ‘ernstig’ of één regio in ‘zeer ernstig’ zal er geen sprake meer zijn van een 

regionale aanpak, maar van een landelijke. 
 
Nog niet eerder sinds de uitbraak van het coronavirus was de situatie in onze provincie zo verontrustend. 
Wij maken ons zorgen en onderschrijven tegen deze achtergrond de noodzaak van extra landelijke 
maatregelen die dinsdagavond door de minister-president zijn aangekondigd. Met ingang van vandaag 14 
oktober (22.00 uur) zal de nieuwe Noodverordening gelden. Deze hebben wij als bijlage toegevoegd. 

 
Helaas moeten we vaststellen dat de extra landelijke maatregelen die twee weken geleden zijn genomen  
onvoldoende effect hebben gehad. We hadden een verdubbeling van het aantal besmettingen voorzien. 
Maar afgaande op de meest recente cijfers is het aantal hoger uitgekomen. Meer dan ooit doen de Drentse 
overheden daarom een dringend beroep op de inwoners van onze provincie om hun verantwoordelijkheid 
te nemen en de regels na te leven. 
 

Continuïteit van de zorg 
Cijfers spreken boekdelen. Het aantal besmettingen in Drenthe nam de afgelopen week toe van 394 naar 
874. Testresultaten weerspiegelen deze ontwikkeling. Waar een week eerder nog 69,5 per 100.000 
inwoners positief testte, liep dat aantal de afgelopen week op naar 177 per 100.000 inwoners. GGD 
Drenthe constateert relatief veel besmettingen in de jongere leeftijdsgroep (15 -19 jaar). Ook ziet de GGD 
naar verhouding veel besmettingen in de leeftijdsgroep 45-60 jaar die ontstaan op de werkvloer zoals 
bijvoorbeeld in de zorgsector. Veel doorbesmettingen ontstaan thuis, waarbij in veel gevallen niet duidelijk 

is waar het virus is opgelopen. Maar ook in verzorg- en verpleeghuizen stelt de GGD clusters van het virus 
vast, met alle verdrietige gevolgen van dien. 
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Met de toename van het aantal besmettingen, stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames per week. In de 
Drentse ziekenhuizen liggen ook patiënten uit andere regio’s. Inmiddels heeft een aantal ziekenhuizen de 
reguliere zorg afgeschaald.  
 

GGD Drenthe heeft nu ruimte voor 1500 testen per dag. En dat is op dit moment ook voldoende. 
Met het beschikbaar komen van meer testen loopt dit aantal medio december op naar 2520.       
 

Maatregelen 
De maatregelen in het kader van de gedeeltelijke lockdown hebben tot doel het aantal contacten tussen 
mensen en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. We realiseren ons dat het om ingrijpende en 
pijnlijke maatregelen gaat. Ze zijn onvermijdelijk nu het virus om zich heen grijpt, het aantal dagelijkse 
besmettingen fors oploopt en de zorg zodanig belast is dat in ziekenhuizen normale ingrepen in het 
gedrang komen. Als we nu niet ingrijpen is een lockdown een reëel en tegelijkertijd zorgwekkend 

perspectief. 
 
Het is teleurstellend voor mensen die de afgelopen periode hun uiterste best hebben gedaan om eerder 
getroffen maatregelen na te leven, dat zij met nieuwe aanscherpingen worden geconfronteerd. Ook voor 
de theaters, de horeca, de sportverenigingen en de organisatoren van evenementen in onze provincie zijn 
de maatregelen een hard gelag. We zijn ons er van bewust dat zij al eerder zwaar zijn getroffen door de 
uitbraak van het virus. Wij hebben gezien dat zij een flinke inzet aan de dag hebben gelegd om de regels 

na te leven. Daar willen wij onze waardering voor uitspreken. We zijn ervan doordrongen dat hun 
toekomstperspectief ongewis is en dat de huidige situatie veel onzekerheid met zich meebrengt. Waar wij 

kunnen en mogelijkheden zien, willen wij hen steunen om ze door deze moeilijke tijden te helpen.    
 
Covid-wet 
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de vaststelling van de Tijdelijke wet Covid-19, die ook richting gaat 
geven aan de positie van raadsleden. De voorbereidingen op terreinen als bijvoorbeeld bevoegdheden en 

uitvoering vragen veel zorgvuldigheid en afstemming, zeker nu er zoveel ontwikkelingen zijn rond de 
uitbraak van het virus.  
 
Drentenvoorelkaar 
Wij hebben in de afgelopen weken onze inspanningen geïntensiveerd om onze inwoners en bezoekers aan 
de provincie voor te lichten over het belang van naleving van de regels. Zo is de campagne 

Drentenvoorelkaar van start gegaan en een gelijknamige website gelanceerd. Een rode paraplu is het 
symbool van de campagne. Bij de start heb ik de opzet van de campagne toegelicht. We willen inwoners op 
een sympathieke manier herinneren aan de maatregelen en vooral waarom we het doen. Wij delen liever 
paraplu’s uit dan boetes. Dat neemt overigens niet weg dat we strikt handhaven en de teugels aanhalen. 
In een geval heeft dat het afgelopen weekend geleid tot een aanwijsbesluit om een horecagelegenheid te 
sluiten. Naast het uitdelen van de paraplu’s op bijvoorbeeld warenmarkten, gaan we namens de VRD ook 

mondkapjes beschikbaar stellen om een bijdrage te leveren aan het plat slaan van het virus, zoals de 

minister-president het dinsdagavond verwoordde. Enkele gemeenten hebben al aangegeven dat zij hierbij 
de voedselbanken willen betrekken.  
   
Tot slot 
Sinds uitbraak van het virus geldt het adagium dat wij alleen samen corona onder controle kunnen krijgen. 
Ik doe een dringend beroep op u om deze boodschap te ondersteunen en onder de aandacht te brengen. 
We staan opnieuw voor een zware opgave. Het is niet gemakkelijk om sociale contacten te vermijden en te 

leven met beperking van bewegingsvrijheid. Maar het is nodig. Daarom: Houd 1,5 meter afstand, blijf en 
werk zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ik spreek de hoop uit dat onze 
gezamenlijke inspanningen resultaat hebben en dat wij u in een volgende raadsbrief kunnen melden dat 
we er in zijn geslaagd het tij te keren en een volledige lockdown te voorkomen. Blijf gezond. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 

 
 
 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 
 

 
  Bijlage: Noodverordening 14 oktober 
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Informatie over het verloop van de crisis COVID-19 (raadsbrief 9) 
 

 

Geachte leden van de Drentse gemeenteraden, 

 

In deze negende raadsbrief informeren wij u over het verloop van de corona crisis in Drenthe en de gevolgen 

die dat voor onze samenleving heeft. We kunnen vaststellen dat het aantal besmettingen landelijk, maar ook 

in onze provincie geleidelijk daalt. Tijdens de persconferentie van het kabinet gisteravond sprak Minister-

President Rutte van een voorzichtig “licht aan het einde van de tunnel”. Vanzelfsprekend zijn wij blij met de 

afname van het aantal besmettingen. Wij zijn als Drenthe op de goede weg naar het niveau ‘zorgelijk’.  

Maar het betekent niet dat we de maatregelen in onze veiligheidsregio kunnen versoepelen. Bij meer dan 

drie regio’s in ‘ernstig’ of één regio in ‘zeer ernstig’ blijft een landelijke aanpak van kracht om het virus er 

onder te krijgen. Bovendien is de druk op de ziekenhuizen nog steeds hoog met als gevolg dat reguliere zorg 

minder beschikbaar is.  

 

Lange adem 

We realiseren ons dat we veel van inwoners vragen. Het is lastig om minder sociale contacten te hebben. En 

hetzelfde geldt voor de beperking van bewegingsvrijheid. Horecaondernemers hebben nog geen 

duidelijkheid wanneer ze weer open mogen. Ons geduld wordt al geruime tijd op de proef gesteld; de 

bestrijding van het corona virus is een zaak van de lange adem geworden. We begrijpen dat het  verleidelijk 

is om bij een daling van het aantal besmettingen de teugels te laten vieren. De tweede golf heeft ons echter 

geleerd dat het virus razendsnel om zich heen kan grijpen met alle gevolgen van dien. De nieuwe uitbraken 

noopten opnieuw tot ingrijpende maatregelen. Juist met de feestdagen in zicht, de periode waarin we elkaar 

opzoeken, zou het mooi zijn om zicht te hebben op een versoepeling van maatregelen. Maar het is ongewis 

of daar ruimte voor is. Het kabinet zal hier begin december duidelijkheid over geven.  
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Handhaving 

We moeten volhouden, hoe moeilijk dat soms is. Het is goed om vast te stellen dat de extra maatregelen, die 

op 14 oktober en 4 november werden ingevoerd, effect hebben. Toch is waakzaamheid en voorzichtigheid 

geboden. Het aantal besmettingen is weliswaar afgenomen, maar de druk op de zorg blijft groot.  

Mede tegen deze achtergrond handhaven we strenger. Het Veiligheidsberaad, OM, politie en het Kabinet 

hebben de gezamenlijke wens uitgesproken om bij de handhaving van dit landelijke maatregelpakket als één 

overheid op te treden. In de praktijk betekent dat, dat er vanaf 14 oktober ook vaker verbaliserend is 

opgetreden in Drenthe. Dat gebeurde in hoofdzaak bij illegale feestjes en daar waar de regels voor 

groepsgrootte niet werden nageleefd. Het algemene beeld blijft dat onze inwoners en ondernemers zich 

goed aan de coronamaatregelen houden. 

 

Detailhandel 

Met de naderende feestdagen in zicht gaan we in overleg met de winkeliersverenigingen om de verwachte 

extra drukte in en bij winkels in goede banen te leiden. Winkelen en boodschappen doen in aanloop naar de 

feestdagen is dit jaar anders dan anders. Tegen die achtergrond roepen we inwoners op doelgericht 

aankopen te doen en drukte te vermijden. Kom alleen naar de winkel en doe je aankopen en boodschappen 

ook eens in de ochtend of doordeweeks. Online kunnen vaak ook al bestellingen gedaan worden bij de lokale 

winkelier.  

 

Vuurwerk en carbid 

Ook de jaarwisseling wordt anders dan anders en zal veel inzet van politie, BOA’s en onze handhavers 

vragen. Vuurwerk is verboden tijdens de jaarwisseling. Voor het carbid schieten zal geen landelijk verbod 

komen. Onze insteek is een gezamenlijke lijn voor het liefst Nederland maar in ieder geval in Drenthe. We 

zijn over de mogelijkheden in gesprek met andere regio’s. We hebben als Drentse burgemeesters al 

uitgesproken dat carbid schieten in de vorm van evenementen met veel publiek, tenten en bier niet 

toegestaan zal zijn. Wat er wel mogelijk is, hangt mede af van de dan geldende coronamaatregelen. De 

Drentse gemeenten gaan met hun carbid knallers in gesprek.  

 

  Fieldlabs 
Wij hebben staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aangeboden om in Drenthe te experimenteren 

met zogeheten fieldlabs. De Fieldlabs zijn nationaal gecontroleerde initiatieven waarbij onder strenge 

randvoorwaarden evenementen, voetbalwedstrijden of bijvoorbeeld theaterbezoek worden georganiseerd 

voor meer publiek om ervaring op te doen met het coronaproof organiseren. De ervaringen zullen door de 

betreffende branches worden gebruikt om - wanneer er nationaal weer meer mogelijk is - dit op een 

verantwoorde wijze te kunnen doen. Deze fieldlabs zullen niet eerder worden georganiseerd dan wanneer 

het besmettingsniveau is teruggegaan naar ‘waakzaam’, de laagste inschalingsklasse. 

 

Nieuwe noodverordening 

Vandaag wordt een nieuwe noodverordening van kracht, aangepast aan de bijgestelde maatregelen van het 

Kabinet. De nieuwe noodverordening hebben wij als bijlage toegevoegd.  

 

Continuïteit van de zorg 

De afgelopen weken is het aantal testen afgenomen. Dat heeft deels te maken met de afname van het aantal 

besmettingen, maar ook zien we dat er minder vraag naar testen is. Door deze ontwikkeling is GGD Drenthe 

wel weer in staat om het reguliere bron- en contactonderzoek uit te voeren. Er is voldoende testcapaciteit. In 

Groningen is vorige week een teststraat XL geopend. In Drenthe blijven de reguliere testlocaties in gebruik. 

Vanaf medio december worden hier ook sneltesten aangeboden.  
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De afgelopen week waren er 20 clusters van besmettingen. De meeste clusters blijven zich voordoen in 

zorginstellingen. De infectiepreventie in zorginstellingen vraagt aandacht. Er zijn ook clusters op een aantal 

grote scholen (voortgezet onderwijs). Er zijn geen signalen dat er verspreiding plaatsvindt op de school. Het 

is waarschijnlijk dat deze leerlingen buiten de schoolcontext besmet raakten. Met het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA) staan we samen met GGD Drenthe in nauw contact over de Drentse AZC’s waar 

besmettingen zijn geconstateerd.  

 

De capaciteit op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen voor eigen patiënten is nog steeds voldoende. Er 

is wel druk op de IC’s. Regio Noord voldoet aan de landelijke vraag voor het overnemen van coronapatiënten 

uit andere regio’s. Een kwart van de COVID-patiënten, die in Nederland bovenregionaal worden uitgeplaatst, 

wordt vervoerd naar ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland. Op dit moment is er geen aanwijzing 

dat kritieke zorg (anders dan COVID) voor patiënten in de regio wordt uitgesteld.  

 

COVID-wet 

De verwachting is dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 op 1 december in werking treedt. In de wet 

wordt de positie van burgemeesters veranderd. Binnen de nieuwe wet is op termijn meer lokaal maatwerk 

mogelijk. Zeker in de komende periode zal de praktijk zijn dat het rijk leidend is en de lokale speelruimte 

beperkt. Bij de VNG wordt gewerkt aan een handreiking voor het handelen van de burgemeester en in het 

verlengde daarvan voor raad en college. Dit biedt een handvat om straks te bespreken in de raden en 

colleges. Ook is dit een van de onderwerpen die wij graag met u willen bespreken tijdens een tweede 

webinar voor raadsleden (zie volgende alinea).   

Daarnaast heeft de Tweede Kamer vorige week de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 aangenomen. Deze 

wet bevat bepalingen over de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. Het 

wetsvoorstel biedt een goede basis voor gemeenten om zich op de verkiezingen voor te bereiden. Niettemin 

staan gemeenten voor een forse opgave. Er moeten voldoende coronaproof stemlokalen, tellocaties en 

stembureauleden worden gevonden.  Op 27 november is de Najaarsconferentie van de VNG voor 

burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers. Ook hier zal corona als een van de 

thema’s op de agenda staan.   

 

  Tweede webinar voor raadsleden 

Binnenkort organiseren wij een tweede digitale informatiebijeenkomst om u de gelegenheid te geven vragen 

te stellen over de aanpak van de crisis en de Drentse bestrijding van de corona crisis. Ook zullen we tijdens 

dit webinar aandacht besteden aan de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de betekenis 

daarvan voor burgemeesters, colleges en gemeenteraden. Het webinar vindt plaats op vrijdag 4 december 

2020 van 17.00 – 18.00 uur.  

 

Drentenvoorelkaar 

Wij hebben in de afgelopen weken onze inspanningen geïntensiveerd om onze inwoners en bezoekers aan de    

provincie voor te lichten over het belang van naleving van de regels. De Campagne ‘Drenten voor elkaar’ 

loopt gestaag door en wordt positief ontvangen door de inwoners van Drenthe. Het bezoekersaantal op de 

website is verder gestegen, het aantal volgers op Instagram en Facebook neemt eveneens toe. Er zijn korte 

video’s opgenomen met 10 bekende en minder bekende Drenten die zich inzetten als ambassadeurs voor 

Drenten voor elkaar. Zij geven in een video van 10 seconden aan waarom zij meedoen en zich aan 

maatregelen houden. Deze video’s worden sinds vorige week via social media geadverteerd. 
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Ook zogeheten GIFjes, gemaakt over ‘testen’ en ‘hou vol’, zijn onderdeel van de campagne. Ze worden via 

verschillende websites en apps getoond aan Drentse inwoners. Jongeren zijn hierbij een belangrijke 

doelgroep. Daarnaast zijn er in het kader van de campagne mondkapjes geleverd aan voedselbanken in 

Drenthe die deze hebben toegevoegd aan de voedselpakketten. Tevens zijn er paraplu’s en mondkapjes 

beschikbaar gesteld aan de gemeenten om uit te reiken aan inwoners.  

 

Tot slot 

Normaal in dit jaargetijde verheugen we ons op het Sinterklaasfeest, de feestdagen en de jaarwisseling.  

Sinds maart van dit jaar weten we echter dat alles anders is. Er is wel perspectief met de aankondiging dat er  

betrouwbare en werkzame vaccins beschikbaar komen. Wellicht al binnen afzienbare termijn. Tot die tijd 

moeten we volhouden, vasthoudend zijn in de naleving van de maatregelen. Als we dat als Drenten voor 

elkaar kunnen blijven opbrengen, bewijzen we elkaar, maar vooral ook het zwaarbelaste zorgpersoneel een 

even grote als belangrijke dienst. Blijf gezond. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
Marco L.J. Out 
Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe 






